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I. DATE GENERALE 

 

Temeiul controlului: Dispoziţia Primarului nr.531 din 10.08.2015 „Cu privire la efectuarea 

misiunilor de audit intern”. 

 

Persoanele responsabile de efectuarea controlului: 

Supervizor: Băleanu Natalia – expert extern 

Şeful echipei: Lisnic Maria - auditor intern al Primăriei mun. Bălți. 

Membrii echipei: Timofeenco Aliona - expert extern  

 

Obiectul auditului: „Evaluarea eficienţei sistemului de control intern la întreprinderile 

municipale în scopul identificării rezervelor de perfecţionare a managementului financiar 

(inclusiv, optimizarea gestionării cu resursele materiale şi mijloacele financiare) şi 

determinării pragului de rentabilitate al activităţii” 

 

Perioada supusă verirficării: 01.01.2014 – 30.06.2015. 

Termenii de efectuare a auditului: 10.08.2015 – 16.10.2015. 

 

Date generale despre subiectul auditului: 

Denumire: Întreprinderea Municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”  

Capitalul social: 5400 lei.  

Sediul întreprinderii:  3100, str. I.Franco, 19 mun. Bălți 

Fondator: Consiliul municipal Bălți 

Genurile de activitate desfășurate efectiv: 

 Deservirea tehnică și reparația blocurilor locative cu apartamente, a blocurilor 

căminelor cu încăperi locuibile; 

 Deservirea tehnică și reparația rețelelor inginerești din interiorul blocului; 

 Salubrizarea locurilor de uz comun și a terenurilor aferente blocului locativ; 

 Deservirea și întreținerea ascensoarelor; 

 Darea în locațiune a spațiilor nelocative; 

 Servicii de parcare cu plată; 

 Servii de administrare a spațiilor publicitare publice; 

 Servicii de eliberare a diverselor certificate.  

 

Organul de conducere al întreprinderii este Consiliul-Director care este organul colegial de 

administrare al întreprinderii, principiile de instituire şi funcţionare ale căruia se definesc în 

Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului-Director, aprobat de către fondator. 

Componența nominală a Consiliul-Director se aprobă prin dispoziția Primarului mun. Bălți, 

pe perioada mandatului de consilier, cu o componență numerică de cinci persoane. 

Organul executiv – administratorul (directorul) întreprinderii, care este desemnat şi revocat 

din funcţie de către Primarul municipiului Bălţi. Administratorul conduce activitatea 

întreprinderii şi exercită obligaţiunile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, statutul şi 

contractul individual de muncă încheiat cu Primarul municipiului Bălţi pe un termen de 5 ani. 
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În perioada supusă verificării funcția de adminstrator a fost deținută de către:  

 Ciornîi Andrei – din 01.01.2014 pînă la 31.05.2015; 

 Pelin Valerian - din 01.06.2015 pînă în prezent.  

În funcția de contabil-șef a activat pentru toată perioada supusă controlului d-na Larisa 

Petelca.  

 

1.1. SCOPURILE ȘI SARCINILE MISIUNII DE AUDIT  

a) Existența și evaluarea sistemului (procedurilor) de control intern la ÎM ”GLC Bălți” și 

corespunderea cu prevederile legale. 

b) Gestionarea eficientă a activelor entității. 

c) Utilizarea eficientă a resurselor entității. 

d) Asigurarea securității activelor materiale și informaționale ale entității. 

e) Legalitatea tranzacțiilor economice. 

f) Utilizarea eficientă și conform destinației a mijloacelor financiare alocate de la bugetul 

municipiului Bălți și din alte surse extrabugetare pentru domeniile publice și proiecte 

speciale. 

g) Aprecierea gradului de credibilitate şi asigurarea integrității informaţiilor cuprinse în 

situaţiile financiare ale ÎM ”GLC Bălți”. 

h) Identificarea riscurilor de fraudă și depășire a competențelor. 

i) Acțiuni întreprinse privind remedierea aspectelor asupra rezultatelor controalelor 

anterioare. 

1.2. CADRUL LEGAL DE ACTIVITATE  

ÎM ”Gospodăria locativ-comunală Bălți” a fost înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor 

juridice la 13.05.2011, fiind fondată în baza Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.6/33 din 

05.05.2011. Scopul creării întreprinderii enunțat în actul de înființare este soluționarea 

operativă și complexă a problemelor ce țin de prestarea serviciilor populației în sfera locativ-

comunală.  

Pe cînd în statutul întreprinderii este stipulat că scopul creării este realizarea activității de 

producere de lucrări, servicii și obținerea veniturilor din această activitate. Din cele 33 poziții 

de activități de bază prevăzute în p.10 din statut, nici o poziție nu include prestarea serviciilor 

populației în sfera locativ - comunală.   

Observația noastră este că scopul creării ÎM ”GLC Bălți” enunțate în cele două acte de 

constituire sunt diferite și care nu includ activitatea de bază desfășurată în realitate de către 

entitate. 

Patrimoniul întreprinderii la începutul activității a fost constituit din contribuția fondatorului 

în capitalul statutar în valoare de 5400 lei, precum și bunuri - proprietate municipală transmise 

întreprinderii cu drept de gestiune economică în valoare totală de 1 100 190 670 lei, inclusiv 

fondul locativ - 1 080 709 046 lei, descifrarea acestora fiind indicată în anexa nr.3 la Decizia 

Consiliului Municipal Bălți nr.6/33 din 05.05.2011. În fapt, întreprindea nou creată a moștenit 

activele și capitalul întreprinderii care a activat în acest domeniu, în aceleași condiții, pînă la 

momentul creării noii întreprinderii.  

Observația noastră este, că în anexa nr.3 la Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 6/33 din 

05.05.2011, prezentată de către conducerea întreprinderii în cadrul controlului, este indicată o 
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altă valoare totală a fondului locativ în mărime de 1 085 131 721 lei, ceea ce este cu 4 422 

675 lei mai mare.  

Deasemenea în cadrul controlului nu au fost identificate actele de primire - predare a 

patrimoniului transmis în gestiunea ÎM ”Gospodăria locativ-comunală Bălți” autentice, cum 

este prevăzut în Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, 

organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi 

altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995 și cerut de către 

Consilul Municipal Bălți, conform p.6 din decizia nr.6/33 din 05.05.2011. Deaceea nu ne 

putem exprima certitudinea asupra corectitudinii valorii patrimoniului transmis în gestiune, 

care influentează în mod direct asupra soldurilor de deschidere a acestor active în situațiile 

financiare la situația de 01.01.2014, avînd în vedere faptul că conform cerințelor p.31 din 

regulamentul menționat, la transmitere valoarea patrimoniului urma să fie estimată conform 

datelor inventarierii și reevaluării (indexării). O dezvăluire mai detaliată a acestui aspect este 

descrisă în cap.3, paragraful 3.2 din raport.  

 

1.3. CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL LOCATIV-COMUNAL 

Potrivit art.3 lit.c) din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - 

teritoriale nr.523 din 16.07.1999, fondul locativ (cu excepţia celui particular, cooperatist, al 

asociaţiilor obşteşti şi al căminelor) constituie obiect al dreptului de proprietate publică a 

unităților administrativ - teritoriale.  

Art.5 din Codul cu privire la locuințe nr. 2718-X din 03.06.1983, definește următoarea 

componență a fondului de locuințe: 

a) casele de locuit şi încăperile de locuit din alte clădiri, care aparţin statului (fondul de 

stat de locuinţe);  

b) casele de locuit şi încăperile de locuit din alte clădiri, care aparţin colhozurilor şi altor 

organizaţii cooperatiste, asociaţiilor lor organizaţiilor sindicale şi altor organizaţii obşteşti 

(fondul obştesc de locuinţe);  

c) casele de locuit, care aparţin cooperativelor de construire a locuinţelor (fondul 

cooperativelor de construire a locuinţelor);  

e) casele de locuit şi apartamentele, aflate în proprietatea personală a cetăţenilor (fondul 

individual de locuinţe).  

Una din domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale, potrivit art.4 alin.(2) 

lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006, este 

administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale localității.   

În sensul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002, art.2 

stabilește noțiunea de administrare a fondului locativ public şi privat, drept activitate de 

gospodărire a locuinţelor, avînd drept obiect administrarea, închirierea, repararea şi 

reabilitarea fondului locativ public şi privat, inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în 

acest domeniu.   

Menționăm, că în documentele de constituire a ÎM ”GLC Bălți” - decizia Consiliului 

Municipal Bălți și statutul întreprinderii, după cum sa menționat și în paragraful 1.2, nu se 

conțin prevederi de investire cu drepturi şi împuterniciri a întreprinderii pentru executarea 

obligaţiilor ce ţin de administrarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ, pentru a putea 

fi identificată în calitate de gestionar al fondului locativ în sensul noțiunii stabilite de art.2 din 

Legea nr.1402 din 24.10.2002. Prestarea serviciilor de administrare a fondului locativ public 
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și privat și a altor servicii de gospodărie comunală constituie doar obiectul contractului 

încheiat între ÎM ”GLC Bălți” și proprietarii și/sau chiriașii apartamentelor.   

 

II. POLITICI ȘI SISTEM DE CONTROL INTERN 

 

Conform art.41 alin.(1) din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, entitatea este obligată 

să organizeze un sistem de control intern. În sensul dat, sistemul de control intern este definit 

ca o totalitate a politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii pentru a asigura 

desfăşurarea organizată şi eficientă a activităţii economice, inclusiv respectarea strictă a 

integrităţii activelor, prevenirea şi descoperirea fraudelor şi erorilor,exactitatea şi plenitudinea 

înregistrărilor contabile, precum şi pregătirea calitativă a unor informaţii financiare credibile, 

și accesibile  utilizatorilor externi și fondatorului.  

Responsabilitatea pentru organizarea și aplicarea sistemului de control intern îi revine 

conducătorului întreprinderii prin prisma prevederilor art.41 alin.(1) și art.13 alin.(1) lit.d) din 

Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007. 

 

Concluzia generală a auditului referitor la organizarea și eficiența sistemului de control 

intern în cadrul Î.M.”GLC Bălți” este, că întreprinderea nu dispune de un sistem de control 

intern adecvat și nu are adoptate politici și proceduri necesare pentru a asigura desfăşurarea 

organizată şi eficientă a activităţii economice.  

 

2.1. MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 

În cadrul verificării au fost prezentate și examminate următoarele documente privind 

organizarea activității întreprinderii ÎM ”GLC Bălți”: 

- Statutul întreprinderii; 

- Regulamentul Consiliului Director; 

- Structura organizațional - economică pentru anul 2014; 

- Statele de personal pentru anii 2014 și 2015; 

- Regulamentele de funcționare ale serviciului pentru deservirea tehnică și reparația 

rețelelor inginerești, serviciului de deservire a ascensoarelor, secția tehnică și de 

producere, secția juridică, secția informațională, serviciul de dispecerat, secția 

economic-financiară, secția publicitate, secția personal, secția mecanizare, privind 

tabla de onoare a întreprinderii; 

- Regulamentul privind măsurile de responsabilitate financiară pentru executarea 

lucrărilor; 

- Regulamentul privind acordarea ajutorului material; 

- Regulamentul privind premierea unică.    

 

Regulamentul consiliului director a fost aprobat de către Consiliul municipal Bălți prin 

Decizia nr.6/33 din 05.05.2011. Regulamentele de funcționare mai sus enumerate au fost 

aprobate de către directorul întreprinderii și coordonate cu comitetul sindical al întreprinderii. 

Referitor la structura organizațional-economică menționăm, că în cadrul efectuării misiunii de 

audit, nu a fost posibil de identificat de către cine a fost aprobată, deoarece nu s-a prezentat 

nici un document în acest sens.  Din discuțiile purtate cu conducerea întreprinderii s-a înțeles 

că acest document a fost aprobat de către conducerea întreprinderii. Cert este faptul, că pentru 

perioada supusă verificării, de către Consiliul-Director nu a fost emisă nici o decizie privind 

aprobarea structurii organizațional-economică.   
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Constatarea noastră este, că întreprinderea nu s-a conformat prevederilor incluse în p.11 lit.j) 

și lit.n) din Regulamentul consiliului director, care stabilește că regulamentele de funcționare 

și structura organizațional-economică sînt aprobate de către consiliul-director.  

 

2.2. ACTIVITATEA CONSILIULUI - DIRECTOR  

În perioada anului 2014 consiliul director s-a întrunit în 8 ședințe, iar în perioada primelor 6 

luni ale anului 2015-în 2 ședințe. Reieșind din conținutul proceselor-verbale, cele mai 

importante decizii s-au referit la aprobarea statelor de personal pentru anul 2014 și 2015, 

aprobarea planului de activitate a întreprinderii pentru anul 2014 și 2015, aprobarea raportului 

conducerii privind activitatea întreprinderii pentru anul 2014 și  I semestru al anului 2015.  

Examinînd planurile de activitate ale întreprinderii s-a ajuns la concluzia, că acestea sînt 

întocmite formal și se referă numai la ”calculul anual al planului de lucrări al serviciului 

pentru expluatarea și reparația fondului locative”, acesta fiind însoțit de subplanuri întocmite 

pe tipuri de lucrări și estimate numai cantitativ. Planul respectiv nu este fundamentat prin 

calcule de explicare și nu are o notă de argumentare, care ar sprijini raționamentul economic 

al acestuia în contextul restricțional de efectuare a cheltuielilor acoperite de tariful pentru 

serviciile prestate. Aceiași apreciere de întocmire formală o expunem și asupra raportului 

conducerii de activitate a întreprinderii pentru anul 2014 și  I semestru al anului 2015. 

Remarcăm, că această atitudine a conducerii întreprinderii față de planificarea și raportarea 

activității ar putea fi condiționată de o implicare pasivă a consiliului-director în activitatea 

întreprinderii și nu în ultimul rînd de faptul, că de către acesta nu au fost aprobate: 

- direcțiile priopritare de dezvoltare a întreprinderii; 

- cerințe de elaborare și prezentare a planurilor anuale de dezvoltare; 

- devize anuale de venituri și cheltuieli, 

așa cum este stabilit de p.11 lit.a) și d) din Regulamentul consiliului director.            

Deasemenea am observat, că deciziile consiliului-director din 05.02.2015 și 15.03.2015 au 

fost aprobate doar de 3 membri, din care 2 sînt angajați ai întreprinderii. Acest fapt ar putea 

influența asupra obiectivității și imparțialității deciziilor luate, în deosebi asupra faptului 

aprobării statelor de personal, planului de activitate a întreprinderii și raportului conducerii de 

activitate a întreprinderii pentru anul 2015.  

Concluzionînd cele expuse, recomandările noastre către Consiliul-Director sînt următoarele: 

1) de a institui sisteme adecvate și eficiente de control intern, asigurarea revizuirii 

periodice a acestora, precum și supravegherea asupra modului de organizare și 

aplicare a sistemului de control de către conducerea întreprinderii; 

1) de a asigura exercitarea responsabilităților prevăzute de p.11 lit.a), d), e), j), n) din 

Regulamentului Consiliului Director; 

2) de a se implica activ în gestionarea activității întreprinderii conform competențelor 

stabilite.   

Reieșind din cele constatate venim cu următoarele recomandări către fondator: 

1) de a modifica p.3 al Regulamentului consiliului director referitor la faptul, că 

consiliul-director reprezintă interesele fondatorului și nu ale întreprinderii, pentru a fi 

în concordanță cu p.21 din statutul întreprinderii; 

2) de a stabili indicatorii economici ai întreprinderii, așa cum este prevăzut în p.22 lit.b) 

din statutul întreprinderii; 

3) de a aproba fondul de remunerare a muncii, după cum este stabilit în p.22 lit.d) din 

statut sau de a delega această atribuție într-un mod formal consiliului-director; 
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4) de a suplini și/sau a revedea componența nominală a consiliului-director pentru a 

asigura funcționalitatea acestuia;  

5) de a solicita consiliului-director să prezinte anual raportul său cu privire la activitatea 

economico-financiară a întreprinderii, potrivit cerințelor p.11 lit.e) din Regulamentului 

consiliului director.    

 

2.3. STRUCTURA ORGANIZAȚIONAL-ECONOMICĂ A ÎNTREPRINDERII ȘI 

FUNCȚIONALITATEA EI 

În procesul exercitării auditului s-a constatat, că între serviciile și procesele întreprinderii nu 

există o concordanță și o conlucrare, pentru atingerea scopului comun: prestarea serviciilor de 

calitate și desfășurarea unei activități economice cu rezultate favorabile. În cadrul 

întreprinderii lipsește regulamentul de funcționare a întreprinderii, care ar descrie inclusiv 

procesele de activitate, mecanismele de funcționare a acestora și alte atribute necesare 

asigurării funcționalității întreprinderii. La fel și organigrama existentă a întreprinderii este 

una verticală, fără a fi neapărat conturată pe procesele care au loc în cadrul întreprinderii.  

Impactul major este, că urmărirea performanțelor subdiviziunile întreprinderii poate fi dificilă, 

întrucît acestea nu sînt construite în funcție de procesele pe care le înglobează.  Iar în 

condițiile în care la întreprindere lipsește și sistemul de evaluare a angajaților, în special al 

managementului, domeniul conlucrării serviciilor întreprinderii nu va atinge mari 

performanțe. 

Nu toate subdiviziunile create conform structurii organizațional-economice dispun de 

regulamente de funcționare. Observația noastră asupra regulamentelor funcționale existente  

ale unor subdiviziuni este, că acestea nu cuprind procedee privind realizarea obiectivelor și 

funcțiilor atribuite, regulile de întocmire și circulație a documentației specifice proceselor de 

activitate, principiile de subordonare și raportare a activităților, etc.   

Din explicațiile verbale oferite de directorul întreprinderii, dirijarea, repartizarea 

responsabilităților și organizarea zilnică a activităților este efectuată în cadrul ședințelor de 

lucru organizate cu persoanele responsabile din cadrul întreprinderii, convocarea cărora se 

face la necesitate. Aceste procese și activități nu sînt planificate din timp și nici nu sînt 

documentate. Deciziile adoptate sînt repartizate către executori în mod verbal, iar un proces 

de monitorizare a executări aestora nu este instituit.   

În acest sens, recomandăm modificarea structurii organizatorice a întreprinderii, care să 

permită o urmărire a proceselor efectuate în cadrul întreprinderii și a performanței acestora. O 

astfel de modificare pentru ca să fie eficientă, trebuie să constituie o regîndire în sine a 

proceselor și o conturare a structurii întreprinderii pe aceste procese. Dezvăluirea proceselor, 

precum și procedeele de realizare a obiectivelor, în comun cu toate elementele organizatorice 

specifice trebuie să se regăsească în regulamentele funcționale a întreprinderii.       

 

2.4. POLITICI CONTABILE  

Întreprinderea și-a elaborat politici contabile pentru anii 2014 și 2015, care au fost aprobate 

conform ordinelor directorului nr.001 ”a” din 03.01.2014 și respectiv nr.345 din 09.12.2014.  

Constatarea noastră este, că aceste documente poartă un caracter formal şi nu corespund 

particularităţilor specifice activităţii desfăşurate, şi anume nu conţin procedee privind: 

- modul de contabilizare a fondului locativ și a proprietății primite în gestiune economică; 

- documentarea internă a proceselor de activitate, cum ar fi contabilizarea veniturilor din 

serviciile prestate locatarilor, efectuarea periodică (zilnică, saptamînală, etc.) a lucrărilor 

specifice cheltuielilor acoperite de tarif, precum și circuitul acestor documente; 
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- metodologia de formare a costurilor pe tipurile de servicii prestate în concordanță cu 

tariful distinct stabilit;   

- baza și modul de repartizare a costurilor indirecte şi auxiliare;  

- contabilitatea de gestiune; 

- determinarea pragului de semnificație; 

- metoda de evaluare ulterioară a stocurilor la data raportării; 

- modalitatea de aplicare și evaluare a deprecierilor;  

- regulile circulaţiei documentelor şi tehnologiei de prelucrare a informaţiei contabile; 

- formularele documentelor primare şi registrelor contabile suplimentare, necesare 

satisfacerii necesității întreprinderii conform specificului activității, etc. 

Pentru perioada verificată evidența contabilă a fost ținută într-un format mixt: o parte din 

informații privind contabilizarea faptelor economice au fost ținute în sistemul informațional - 

program de contabilitate 1C, iar pentru o altă parte a informațiilor, inclusiv întocmirea 

registrelor contabile, balanței de verificare, cărții mari și a situațiilor financiare contabilitatea 

a fost ținută manual și în formatul electronic Excel.  

Remarcăm, că întreprinderea deține softul contabil 1C din momentul creării, dar nu l-a adaptat 

particularităților activității și nu l-a utilizat integral pentru ținerea contabilității în format 

automatizat. Evidența prestării serviciilor locativ-comunale către locatari, care se compune 

din întocmirea listei beneficiarilor (clienților), evidența indicatorilor necesari calcului de 

determinare a valorii serviciilor, emiterea chitanțelor de plată, încasarea plăților și 

determinarea valorii creanțelor la sfîrșitul fiecărei luni calendaristice se ține într-un program 

electronic separat. În registrele contabile, balanța de verificare, cartea mare și situațiile 

financiare se reflectă doar rulajul și soldurile indicatorilor specifici elementelor de evidență 

contabilă: venitul calculat, soldul creanțelor la începutul și sfîrșitul perioadei de gestiune.  

Întreprinderea nu deține un sistem de control intern de verificare și evaluare a informației 

respective, pentru a se asigura asupra faptului certitudinei și plenititudinei acesteia, în vederea 

asigurării credibilității informațiilor prezentante în situațiile financiare.  

Recomandări: 

- adoptarea unor politici contabile adecvate particularităților specifice activității 

întreprinderii, fiind dezvăluite amplu regulele, metodele și procedeele aplicate; 

- integrarea și contabilizarea tuturor proceselor economice ale întreprinderii într-un 

program unic computerizat, care să asigure ținerea contabilității și întocmirea situațiilor 

financiare conform cerințelor legii contabilității și SNC 

- testarea integrală a soldurilor de deschidere a elementelor contabile pentru următoarea 

perioadă gestionară imediată; 

- adoptarea regulilor de circulaţie a documentelor şi tehnologiei de prelucrare a informaţiei 

contabile;  

 

2.5. SISTEMUL DE ACHIZIȚII 

În cadrul întreprinderii lipsește cu desăvărșire sistemul de control intern referitor la procesul 

de încheiere a contractelor de achiziții de bunuri și/sau servicii pentru necesitățile 

întreprinderii. În unele cazuri, achiziționarea de bunuri în valori semnificative este efectuată 

în lipsa contractelor.  

Însă luînd în considerație faptul, că ÎM ”GLC Bălți” acționează în calitate de fiduciar și deține 

dreptul de gestiune economică asupra bunurilor proprietate publică a CMB, atunci cel puțin 

întreprinderea trebuia să se conformeze p.10.4 și 10.5 din Regulamentul privind modul de 

posesiune, de folosință și de dispoziție asupra patrimoniului proprietate municipală pe 
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teritoriul mun.Bălți, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălți nr.16/23 din 25.12.2012, 

care stabilesc următoarele: 

a) fondatorul, în persoana Consiliului Municipal Bălți, aprobă decizii de efectuare a lucrărilor 

de reparație, îmbunătățire a bunurilor mobile și imobile, procurarea proprietății și/sau 

construcție a obiectelor noi costul cărora depășește 50000 lei. Pentru aprobarea deciziei 

respective întreprinderea prezintă în mod obligator acordul consiliului-director; 

d) întreprinderile municipale, în baza deciziei consiliului-director au dreptul să procure, să 

efectueze îmbunătățirea bunurilor mobile fără decizia Fondatorului, dacă costul proprietății 

și/sau serviciile nu depășește 50000 lei. 

Din explicațiile verbale obținute de la directorul întreprinderii, s-a constatat că nu există o 

planificare a necesităților de achizițiile de bunuri/servicii, iar autorizarea acestora se face în 

mod verbal de către unele persoane din conducerea întreprinderii. Pe lîngă faptul că această 

modalitate nu asigură transparența tranzacțiilor, un impact major îl are formarea și menținerea 

unor stocuri de bunuri neutilizabil și efectuarea unor cheltuieli neraționale.   

Ca parte a procedurilor de verificare a sistemului de achiziții, în cadrul verificării s-au obținut 

declarațiile conducerii referitor la existența și tratarea conflictului de interese pentru perioada 

supusă auditului. Aceștea au negat orice fapt de existență a conflictului de interese.  

 

În contextul constatărilor de mai sus recomandările noastre către fondator sînt următoarele: 

1) De elaborat și aprobat o procedură de achiziții pentru întreprinderile municipale, care ar 

asigura transparența tranzacțiilor și ar diminua riscurile fondatorului, care să cuprindă cel 

puțin: 

- stabilirea unui plan de achiziții pentru o perioadă determinată; 

- stabilirea unor praguri de valori pentru diferite tipuri de achiziții; 

- prezentarea declarațiilor de interese de către părțile implicate în proces și stabilirea 

mecanismului de soluționare  a conflictelor de interese; 

- reguli speciale pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor finanțate din 

bugetul municipal; 

- cerințe privind documentarea procesului de achiziții; 

2) stabilirea criteriilor și valorilor de identificare a tranzacțiilor de proporții cu un impact 

major asupra situației patrimoniale a întreprinderii.     

 

III. PATRIMONIU   

 

3.1. GESTIUNEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE  

În momentul creării întreprinderii ÎM ”GLC Bălți”, conform Deciziei nr. 6/33 din 05 mai 

2011, de către Consiliul Municipal Bălți pentru desfășurarea activității s-a decis transmiterea 

activelor în valoare de 1 110 190 670  lei, dintre care: 

 fond locativ – 1 080 709 046 lei  

 alte bunuri (mijloace fixe) – 19 481 624 lei 

Gestiunea patrimoniului municipal se efectuează de către managementul  ÎM ”GLC Bălți” în 

baza contractului de administrare fiduciară  din 17.05.2011, încheiat între prorietarul de drept 

–Primăria mun. Bălți și entitate, pe un termen de pînă la 10.05.2016.  

Administrarea bunurilor proprietate a municipiului Bălți, aflate în gestiune economică se 

efectuază în baza prevederilor Regulamentului privind modul de posesiune, folosinţă şi 

dispoziţie asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat 
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prin Decizia Consiliului Municipal Bălți nr.16/23 din 25.12.2012. Conform prevederilor p. 

1.5 din contract și cap. 10 din Regulament bunurile create şi dobîndite de întreprinderile 

municipale în rezultatul activităţii comerciale, venitul obţinut, alte obiecte, parvenite în 

gestiune economică a întreprinderii, devin concomitent obiectele proprietăţii municipale. 

După efectuarea lucrărilor de reparație, îmbunătățirea stării bunurilor imobile și mobile, 

procurarea bunurilor și/sau construirea obiectelor noi, întreprinderea prezintă în mod 

obligatoriu lunar pînă la data de 30, pachetul complet de documente la Primăria municipiului 

Bălți pentru operarea modificărilor și completărilor respective în evidența contabilă și 

registrul proprietății municipale. Ulterior, aceste obiecte sînt transmise întreprinderii în 

gestiune economică.  

În baza datelor privind transmiterea bunurilor în gestiunea ÎM ”GLC Bălți” colectate din 

deciziile Consiliului Municipal Bălți emise pînă la sfîrșitul anului 2014 s-a constatat, că 

entitatea nu a reflectat în evidența contabilă patrimoniu municipal în valoare de 125,5 mln. lei. 

Concluzia noastră este, că evidența contabilă a întreprinderii nu reflectă datoriile reale față 

de  fondator pentru proprietatea publică primită în gestiune, care la situația din 31.12.2014 

conform datelor entității constituie  670,7 mln. 

Evidența contabilă a mijloacelor fixe este ținută în programul de cotabilitate 1c, analitic pe 

fiecare mijloc fix, cu excepția fondului locativ, care se înregistrează la o valoare totală în două 

poziții: fond locativ privatizat și neprivatizat. Evidența analitică a fondului locativ și 

încăperilor nelocative este ținută în fișier electronic format Excel. Întreprinderea nu a asigurat 

documentarea necesară a evidenței analitice pentru fiecare bloc locative sau încăpere 

nelocativă, în vederea identificării indicatorilor calitativi de evidență: proces-verbal de punere 

în exploatare; proces-verbal de scoatere din funcțiune, etc.   

Impactul ținerii evidenței analitice  a fondului locativ și încăperilor nelocuibile în format 

electronic Excel duce la crearea riscurilor de erori, pierdere a informaţiei şi modificări 

neautorizate şi necontrolate a informațiior. 

Un sumar al imobilizărilor corporale aflate în gestiunea economică a întreprinderii în anul 

2014,  este prezentat în continuare în tabelul nr. 1.  

 

Tabelul 1 ” Mişcările în imobilizări corporale pe parcursul anului încheiat la 31 decembrie 2014”  

MDL 

 Terenuri Clădiri Construc

ții 

speciale 

Utilaje și 

instalații 

de 

transmit

ere 

Mijloace 

de 

transport 

Alte 

mijloace 

fixe 

 

Total 

Cost        

Sold la 01.01. 2014 3077635 14878530 32938 1109534 3734578 979389803 100222301

8 Intrări    19640  9535453 9555093 

Transferuri        

Ieşiri 49086     215436925 215486011 

Sold la 31.12.2014 3028549 14878530 32938 1129174 3734578 773488331 796292100 

        

Amortizare acumulată        

Sold la  01.01.2014  

2014 

 14175564 0 932143 2551070 103485370 121144147 

Cheltuiala anuală  33090 1622 35171 275911 4231130 4 577 192 

Ieşiri        

Sold la 31.12. 2014  14208654 1622 967582 2826981 107716500 125721339 
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Valoare netă de bilanț        

La 31.12. 2014 3028549 669876 31316 161592 907597 66577183

1 

67057076

1 Sursa: raport financiar 2014. Datele privind  uzura calculată din raport financiar nu corespund cu datele evidenței analitice 

(de gestiune)   

 

Mijloacele fixe sunt luate la evidență în baza actelor de transmitere în administrare fiduciară 

de către Primăria municipiului Bălți, după procedura descrisă mai sus. 

Referitor la acest aspect menționăm asupra faptului, că nu a fost asigurată înregistrarea în 

Registrul proprietății municipale a automobilului Școda Superb, procurat la valoarea de 

324320 lei conform actului de achiziție AM nr. 343452 din 14.06.2013 de la persoana fizică 

Bobescu Ana, nerespectîndu-se astfel prevederile Regulamentului privind modul de 

posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului proprietate municipală pe 

teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin Decizia Consiliului Muniipal Bălți nr. 16/23 din 

25.12.2012. 

 

3.2.EVIDENȚA FONDULUI LOCATIV  

În procesul derulării misiunii de audit sa identificat faptul, că evidenţa sintetică și analitică 

a fondului locativ nu oferă date corecte şi credibile privind expresia naturală şi valoarea 

fondului privatizat și neprivatizat deţinute în gestiune.  

Bunurile-proprietate municipală, inclusiv fondul locativ, urmau a fi transmise ÎM ”GLC 

Bălți”, în baza actelor de primire-predare, confom prevederilor Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor 

lor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 688 din 09.10.1995.  

Întreprinderea dispune de 2 proiecte de acte de primire-predare, care nu sunt semnate de 

părţile implicate în acest proces şi care conțin date diferite atît cantitativ cît şi valoric.  

Astfel, conform unui act au fost transmise în gestiune un fond locativ din 788 obiecte la 

valoarea iniţială de 1 085,1 mln. lei, iar conform altui act – 732 obiecte în valoare de 1 080, 7 

mln. lei, unde valoarea corespunzătoare a fiecărui obiect diferă de actul inițial.  

În cartea mare a întreprinderii este reflectată valoarea de 1080,7 mln. lei a fondului locativ, ce 

reprezintă valoarea fondului locativ din decizia de creare a întreprinderii. În evidenţa analitică 

însă la momentul de primire–predare au fost înregistrate 694 obiecte la valoarea de 1 079,4 

mln. lei. De menționat, că evidența unitară a obiectelor nu este ținută pentru fiecare obiect 

separat, respectiv lipsesc criteriile de identificare a obiectului: adresa, tipul casei, numărul de 

apartamente, suprafața, etc. Iar acest fapt contravine prevederilor art.17 alin.(4) din Legea 

contabilității. 

Conform explicaţiilor primite de la persoanele responsabile din departamentul contabil, după 

aprobarea deciziei de transmitere în gestiune, în actul de primire–predare s-au efectuat unele 

modificări în corespundere cu datele din paşapoartele tehnice ale blocurilor locative, dovezi şi 

confirmări ale acestor modificări auditului nefiind prezentate, dar care nu au relevanță pentru 

că bunurile urmau a fi transmise în cantitățile și valorile exacte indicate în decizie, iar 

modificările efectuate după data deciziei urmau a fi efectuate de către gestionar -ÎM ”GLC 

Bălți” în baza documentelor corespunzătoare modificărilor.  

Divergenţele între evidenţa analitică şi cea sintetică au fost explicate de conducerea 

întreprinderii prin faptul, că în perioada 2011-2014 la excluderea de la bilanţ a blocurilor 

locative, poziţiile pentru aceste obiecte au fost excluse totalmente din evidenţa analitică, iar în 
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evidența sintetică nu au fost reflectate ieșirile. Aceste divergențe au apărut deoarece evidența 

sintetică este ținută în programul 1c, iar evidența sintetică - în format Excel.    

Printre  divergențele identificate de auditori sunt:  

a)  în evidenţă contabilă  nu sunt înregistrate ieșirile a 42 blocuri locative la valoarea de 

198,3 mln. lei, care au fost transmise asociaţiilor de locatari şi nu sînt gestionate şi 

deservite de ÎM ”GLC Bălți”; 

b) din momentul fondării întreprinderii și pînă în prezent în evidenţa analitică nu au fost 

operate modificările privind schimbarea destinaţiei încăperilor din locativă în 

nelocativă,  ceea ce generează eronarea datelor privind suprafaţa fondului locativ; 

c) atribuirea locuinţelor neprivatizate la cele privatizate s-a efectuat  în baza  extraselor 

din Registrul de stat, eliberate de către ÎS Cadastru reieşind din suprafaţa totală, 

inclusiv balcoanele, iar în evidenţa analitică suprafaţa totală a acestor locuișe este 

reflectată fără suprafaţa balcoanelor, procedeu ce reduce suprafaţa fondului locativ 

neprivatizat cu suprafața balcoanelor; 

d) nu au fost excluse de la bilanțul întreprinderii: 

- încăperile din str. Pușkin, 29 cu suprafața de 153,4 m² la valoarea de 717,9 mii lei, 

transmise în gestiune conform Deciziei Consilului Municipal Bălți nr. 7/31 din 

21.06.2012 și ulterior privatizate la 26.03.2014; 

- apartamentul din str. Decebal, 121/2 cu suprafața de 73,9 m² la valoarea de 460 mii lei, 

transmis în gestiune conform Deciziei Consilului Municipal Bălți nr. 10/36 din 

27.09.2012 și ulterior  privatizat la 11.07.2013; 

e) la situaţia din 31.08.2015 apartamentele neprivatizate constituie: 

2141 apartamente  cu suprafaţa de 98648,74 m²- conform datelor serviciului contabil 

1467 apartamente cu suprafața de 62401 m² conform datelor secţiei decontări cu populația 

1286 apartamente conform datelor secţiei în care se întocmesc dosarele pentru privatizare 

 

În perioada 2013 – 2015 din evidenţa ÎM ”GLC Bălți” au fost excluse conform deciziilor 

Consiliului Municipal Bălți blocuri locative cu apartamente privatizate în valoare de 355,3 

mln. lei cu suprafaţa de 474 220,8 m². Deasemenea s-a constatat, că 4 imobile amplasate pe 

str. N. Testemițeanu, 21, cu suprafețele de 230,8 m², 73,6m², 331,5m² și 159,4m²  au fost luate 

la evidență ca un singur obiect, prin care fapt s-a admis nerespectarea art.17 alin.(4) din legea 

contabilității.  

Pentru obiectul „Amenajarea cartierului locativ str. Victoriei, 10” reflectat la bilanţul 

întreprinderii la valoarea 2239,9 mii lei auditului nu a fost prezentat document justificativ (act 

primire-predare) privind valoarea acestui obiect şi descifrarea elementelor care intră în 

componenţa acestui obiect. Obiectul dat a fost transmis ÎM ”GLC Bălți” în baza Deciziei 

”Consiliului Municipal Bălți” nr. 6/46 din 05.05.2011 prin care s-au efectuat modificări în 

Decizia nr. 11/65 din 30.09.2010 „Privind transmiterea obiectului „Amenajarea cartierului 

locativ str. Victoriei, 10”  de la bilanţul ÎM „DSARC 2” la bilanţul ÎM „DPEFL” prin 

înlocuirea sintagmei ÎM „DPEFL” cu sintagma ÎM „GLC Bălți”, fără specificarea valorii şi 

componentelor obiectului.  

 

După cum s-a menționat în primul aliniat al p.3.2, avînd în vedere că evidenţa sintetică și 

analitică a fondului locativ nu oferă date corecte şi credibile privind expresia naturală şi 

valoarea fondului privatizat și neprivatizat deţinute în gestiune, în cadrul verificării s-a 

intenționat să se determine informația corectă a acestor elemente contabile. Pentru aceasta 
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am dorit să efectuăm teste de comparare a indicatorilor valorici și cantitativi a informațiilor 

deținute de departamentul contabilitate, de secția decontări cu populaţia (unde se duce 

evidenţa calculărilor şi incasărilor pentru chiria spaţiului locativ), secţia informaţii (unde se 

întocmesc dosarele pentru privatizare) și secția tehnică și de producere (responsabilă de 

deservirea fondului locativ). Noi nu am fost în măsură să efectuăm testele dorite, deoarece 

toate cele 4 surse au oferit informații diferite, în urma cărui fapt am ajuns la concluzia că 

informații deținute de întreprindere nu oferă date veridice și complete privind situația 

patrimonială a întreprinderii și a patrimoniului public aflat în gestiune. Drept sursă veridică 

privind fondul de locuințe va servi doar inventarierea faptică și documentară a fiecărui 

apartament.  

Impactul pe care îl identificăm este apreciat ca fiind unul critic, avînd o influență 

nefavorabilă majoră asupra următoarelor elemente contabile: 

 asigurarea unei evidențe corecte a mijloacelor fixe - fondul locativ; 

 plenitudinea determinării veniturilor, care se calculează reieșind din suprafața 

spațiului locativ; 

 corectitudinea efectuării cheltuielilor de întreținere a fondului locativ; 

 evidența integră a apartamentelor neprivatizate - proprietate municipală; 

 evidența integră a încăperilor nelocuibile - proprietate municipală; 

 Auditul deasemenea atenționează asupra faptului, că la organul cadastral nu este înregistrat 

dreptul de proprietate al autorității publice locale - Consiliul municipal Bălți, asupra 

apartamentelor neprivatizate și al altor încăperi nelocuibile, în extrasele din Registrul 

bunurilor imobile la capitolul II Dreptul de proprietate asupra bunului imobil fiind reflectată 

înscrierea «înregistrarea dreptului nu a fost solicitată».  

Aplicînd metoda selectivă de verificare, s-a constatat că nerespectîndu-se prevederile art. 4 şi 

art. 5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 şi ale Legii nr. 

113-XVI din 27.04.2007, de către entitate nu a fost asigurată înregistrarea la organul cadastral 

a dreptului de gestiune economică asupra următoarelor bunuri imobile în valoare de 17813.2 

mii lei după cm urmează:  

 
adresa număr cadastral suprafaţa, m2 

valoarea, 

mii lei 

decizia CMB de 

transmitere în gestiune 

1 I. Franco,9  0300201.294.01 2256,7 1463,3 2/40 din 27.03.2014 

2 apartament C.Stamati,4/4 0300313.039.01.004 39,3 75,5 3/41 din 24.04.2014 

3 N. Testemițeanu, 21 0300207.713.01 230,8 

2393,3 

6./33 din 05.05.2011 

4   0300207.713.02 73,6 6./33 din 05.05.2011 

5   0300207.713.03 331,5 6./33 din 05.05.2011 

6   0300207.713.04 159,4 6./33 din 05.05.2011 

7 Malinovschi 20/A 0300213.092.01 115,2   6./33 din 05.05.2011 

8   0300213.092.02 15,9 0 6./33 din 05.05.2011 

9 Păcii,33 0300304.2055.01 89,1 13 4/23 din 30.04.2015 

10 Păcii,47 0300307154.01 21,8% din166,7 16 4/23 din 30.04.2015 

11 Ivan Franco,19 0300201.286.01 1224,6 3691,9 6./33 din 05.05.2011 

12   0300201.286.02 462,1 5346,8 6./33 din 05.05.2011 

13   0300201.286.03 337,4 3032,5 6./33 din 05.05.2011 

14   0300201.286.04 54,4 0 6./33 din 05.05.2011 

15   0300201.286.05 29,1 0 6./33 din 05.05.2011 

16   0300201.286.06 13,5 1519,1 6./33 din 05.05.2011 

17 Feroviarilor,39 0300103.107   261,8 6./33 din 05.05.2011 

 total     17813,2   
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Auditul relevă incertitudinea dreptului de proprietate asupra apartamentelor nr. 73, 74, 76, 77, 

79, 80 din str.1 mai, 9/A, transmise din proprietatea ÎM Fotbal Club Bălți  în proprietatea ÎM 

”GLC Bălți”, conform Deciziei Consilului Municipal Bălți nr. 4/57 din 27.06.2014. Conform 

extraselor de la organul cadastral aceste apartamente la moment constituie proprietatea ÎM 

Fotbal Club Bălți conform Hotărîrii Curții de Apel Economice din 09.08.2011. La adresarea 

ÎM ”GLC Bălți” de a înregistra dreptul de proprietate, Oficiul Cadastral Teritorial Bălți, prin 

scrisoarea nr. 01-08/492 din 15.06.2015 a comunicat, că în baza p.11 al Regulamentului-

model al întreprinderii municipale, bunurile unităţii administrativ-teritoriale pe care 

fondatorul le-a transmis întreprinderii aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor 

economice și nu pot fi înregistrate ca proprietate a ÎM GLC. În contextul celor relatate, 

recomandăm întreprinderea acțiunilor necesare privind definitivarea, inclusiv documentar, a  

procesului de transmitere a apartamentelor amplasate în blocul din str.1 mai 9/A din 

proprietatea a ÎM Fotbal Club Bălți, în proprietatea Consiliului Municipal Bălți și respectiv în 

administrare fiduciară a ÎM ”GLC Bălți”.  

 

Concluzionînd cele expuse constatăm, că evidenţa analitică a fondului locativ nu oferă date 

corecte şi credibile privind expresia naturală şi valoarea blocurilor de locuit privatizate și 

neprivatizate deţinute în gestiune, din motivul că la întreprindere nu există o evidență unică și 

exactă a fondului locativ, în toate structurile ei. După cum s-a menționat și în p.1.2 de mai 

sus, nu ne putem exprima certitudinea asupra corectitudinii valorii patrimoniului transmis în 

gestiune, care influentează în mod direct asupra soldurilor de deschidere a acestor active în 

situațiile financiare la situația de 01.01.2014, avînd în vedere faptul că conform cerințelor 

p.31 din regulamentul menționat, la transmitere valoarea patrimoniului urma să fie estimată 

conform datelor inventarierii și reevaluării (indexării). Deasemenea reiterăm, că informația 

prezentată în situațiile financiare privind activele pe termen lung la 31.12.2014, din motivele 

expuse în textul de mai sus din p.3.1, nu oferă o imagine veridică și exactă.  

 

Recomandări către fondator:  

1. De a institui comisii de specialitate și de efectuat inventarierea imediată a patrimoniului 

public aflat în gestiunea economică a ÎM ”GLC Bălți” în vederea identificării integrale a 

fondului locativ, a apartamentelor neprivatizate și a încăperilor nelocuibile. 

2. În baza rezultatelor inventarierii de asigurat efectuarea înregistrările respective în Registrul 

bunurilor imobile la OCT Bălți asupra dreptului de proprietate public, inclusiv și în sensul art. 

59 alin. (3) din Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, care intră în vigoare la 

29.11.2015. Aceasta stabilește, că în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii, 

locuințele neprivatizate pasibile pentru privatizare trec în proprietatea unităților administrativ-

teritoriale pe teritoriul cărora sînt amplasate, iar autoritățile publice locale se obligă să acorde 

acestor locuințe statut de locuinţe sociale şi să înregistreze dreptul de proprietate asupra lor în 

modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.  

3. De inițiat o misiune de audit intern asupra modului de ținere a evidenței și a veridicității 

informației deținute în Registrul proprietății publice, în vederea asigurării unei evidențe 

veridice a patrimoniului municipal.  
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4. De a examina situația în ansamblu a fondului locativ amplasat pe teritoriul m.Bălți și a 

oportunității de a transmite administrarea fondului locativ privat în gestiunea asociațiilor de 

coproprietari în condominiu. 

 Recomandări către întreprindere:  

1. În baza rezultatelor inventarierii de ajustat evidența contabilă a ÎM ”GLC Bălți” referitor la 

mijloacele fixe, inclusiv fondul locativ și de asigurat o evidență deplină și completă a acestor 

elemente patrimoniale atît în evidența contabilă a întreprinderii, cît și în Registrul proprietății 

publice. 

2. ÎM”GLC Bălți” de comun cu Primăria mun. Bălți să identifice modalitatea de înregistrare 

în contabilitatea entității a activelor materiale, primite și transmise pentru înregistrare către 

Primăria mun. Bălți în Registrul Bunurilor imobile. 

3. De revizuit mijloacele fixe sub aspectul valorii, în vederea atribuirii la OMVSD a celor care 

au o valoare mai mică decît plafonul stabilit de legislația fiscală (6000 lei) sau pragul de 

semnificație stabilit de entitate în politicile contabile.   

4. De organizat și de ținut evidența contabilă a mijloacelor fixe în sistem electronic de 

evidență, ca parte integră a contabilității întreprinderii.  

 

IV STOCURI 

Evidența stocurilor se ține în sistemul automatizat de evidență 1C. În cadrul efectuării 

misiunii de audit sa stabilit că entitatea dispune de un depozit pentru bunuri materiale 

amplasat pe str. I. Franco,19.  

La data de 22.08.2015 de către membrii echipei de audit, în prezența persoanei responsabile s-

a efectuat inventarierea inopinată selectivă a bunurilor materiale aflate la depozit, în scopul 

aprecierii corectitudinii și plenitudinii reflectării stocurilor și circulației bunurilor materiale. În 

rezultatul inventarierii s-a depistat că de facto în depozitul entității, cu cîteva excepții de 

cantități neînsemnate, lipsesc cu desăvîrșire bunuri materiale.  

În evidența contabilă în această perioada au fost înregistrate intrări de bunuri materiale (198 

poziții) în valoare totală de 115,2 mii lei. În același timp 276 rulouri de linocron B și 140 

rulouri linocron H au fost depozitate în lipsa documentelor de proveniență și fără reflectarea 

în evidența contabilă. Astfel, au fost în totalitate încălcate prevederile  SNC  Stocuri,  aprobat  

prin OMF nr. 118 din 06.08.2013, a art.17 alin.(1) din legea contabilității, care prevede că 

deţinerea de către entitate a stocurilor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a 

acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea lor în contabilitate sînt 

interzise.  

Cu referire la lipsurile în sumă de 115,2 mii lei, conform explicațiilor primite de la 

magazioner, la momentul inventarierii (22.08.2015) ieșirile de bunuri materiale, nu erau 

introduse în sistemul de evidență. Auditul a constatat că materialele sunt eliberate de la 

depozit în lipsa bonurilor de consum și a demersurilor (comenzilor) din partea persoanelor 

responsabile coordonate cu conducerea. 

Din analiza situațiilor create sa conchis, că atît mișcarea internă de transmitere a bunurilor în 

gestiunea altor persoane, cît și ieșirile de materiale sînt reflectate în sistem contabil 1C doar la 

sfîrșitul lunii, odată cu prezentarea în contabilitate a raportului privind mișcarea materialelor.  

În rezultat nu este asigurată înregistrarea în evidenţa contabilă a circulaţiei materialelor la 

depozit în mod cronologic şi în perioada în care au avut loc, ceea ce generează imposibilitatea 

obţinerii prompte a informaţiilor exacte despre stocurile existente la depozitul întreprinderii,  
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fapt ce supune riscului integritatea bunurilor materiale aflate în gestiune și credibilitatea 

informațiilor incluse raportului privind mișcarea materialelor. 

În general mișcarea bunurilor materiale în cadrul entității se efectuează în modul următor:  

1) persoanele împuternicite ridică individual bunurile materiale de la furnizori;  

2) facturile de însoțire a bunurilor se prezintă în contabilitate, fără a preda bunurile 

magazionerului, însă pe care acesta le semnează. 

3) bunurile sunt transportate de la furnizor direct la locul de consum. 

4) la sfîrșitul lunii bunurile materiale sunt casate în baza rapoartelor persoanelor 

responsabile. 

Pe parcursul lunii eliberarea fictivă (în baza documentelor de intrare) a bunurilor materiale se 

înregistrează într-un registru completat manual, care nu conține semnătura persoanelor care au 

ridicat bunurile. Totodată, auditului nu au fost prezentate careva dovezi privind procedurile de 

control aplicate (inclusiv verificări faptice, inventarieri inopinate) în procesul de gestionare a 

materialelor cu excepția inventarierii anuale și prezentarea în contabilitate a raportului lunar 

privind mișcarea materialelor. 

Astfel, în procesul de circulație a bunurilor materiale lipsește cu desăvîrșire controlul asupra 

utilizării stocurilor. Există riscul ca bunurile să nu fie ridicate sau ridicate în alte cantități decît 

cele indicate în facturi, iar aceste bunuri să fie achitate de către întreprindere. 

Cele relatate indică deasemenea la deficiențe majore ale controlului intern în procesul de 

gestionare a bunurilor materiale și de executare de către angajați a atribuțiilor de serviciu, care 

generează riscuri de consumuri excesive și nejustificate de bunuri materiale, precum și de 

delapidări.   

Or, atribuțiile de serviciu ale magazionerului, stabilite prin fișa de post nr. 47 din 20.05.2011 

impun respectarea reglementărilor privind documentarea procesului de intrări și ieșiri de 

materiale, atribuții aduse la cunoștința magazionerului în momentul angajării. În explicațiile 

prezentate de contabilul-șef la solicitarea noastră, se declină orice responsabilitate asupra 

gestionării corecte a stocurilor, afîrmîndu-se că aceasta constituie responsabilitatea deplină a 

magazionerului. Deasemenea noi am solicitat explicații și de la directorul întreprinderii 

referitor la acest aspect, care nu au fost prezentate pînă la sfărșitul misiunii de audit.     

Casarea bunurilor materiale în cadrul ÎM ”GCL Bălți” se efectuează în baza unor norme 

determinate de către ingineri de comun cu serviciul economic. Remarcabil este faptul, că 

documentele întocmite privind consumurile efective legate de reparațiile și deservirea 

fondului locativ, numite ordin de repartizare a lucrărilor (naread) sînt întocmite formal la 

sfîrșitul lunii pentru volumul lunar planificat și cel efectiv al lucrărilor îndeplinite. Caracterul 

formal al casării materialelor poate fi identificat și în documentele de mișcare interne de 

transmitere a bunurilor în gestiunea altor persoane, care nu corespund datelor de efectuare a 

lucrărilor sau sînt întocmite la sfîrșitul lunii, după presupusele lucrări efective efectuate.   

 

Combustibil 

Conform datelor evidenței contabile prezentate, ÎM GLC dispune de 22 mijloace de transport 

utilizate în procesul de activitate, inclusiv autoturisme, excavator, tractor și autocamioane, 

care sunt deservite de 26 șoferi. Pe parcursul anului 2014 - șase luni ale anului 2015 sau 

efectuat procurări de combustibil în valoare totală de 2,7 mln lei de la un singur agent 

economic - SA Tirex-Petrol.  Cantitatea și valoarea combustibilului procurat  în perioada 

auditată este indicată mai jos: 
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Tipul U/m anul 2014 șase luni 2015 

cantitate pret valoarea  cantitate pret valoarea  

motorină litri 27008 16,45 444169 6814 15,75 107328 

benzină litri 96385 17,33 1670695 30019 16,5 495456 

Total x x x 2114864 x x 602784 

 

Tot de la Tirex Petrol SA întreprinderea a procurat în anul 2014 și gaz în cantitate de 15,7 mii 

litri la valoarea de 143,1 mii lei, care conform declarațiilor mecanicului sef a fost utilizat la 

reparația acoperișului. 

Astfel, dacă în anul 2014 s-a înregistrat un consum mare de combustibil, atunci în anul 2015 

în aceleași condiții de activitate consumul de combustibil sa redus esențial, combustibilul 

procurat fiind integral consumat și atribuit la cheltuielile perioadei, în baza foilor de parcurs 

întocmite 

Ca rezultat al chestionării mecanicului-șef, care este persoana responsabilă de activitatea 

transportului în cadrul întreprinderii, inclusiv și a transportului care deservește  serviciul de 

deservire a ascensoarelor, unde activează 4 șoferi și a analizei selective a foilor de parcurs, 

auditul relevă despre următoarele deficiențe ale controlului intern în procesul de gestionare și 

utilizare a combustibilului: 

 alimentarea transportului cu combustibil are loc la o singură stație de alimentare în baza a 

trei cartele de rezervare, care nu permite verificarea mijlocului de transport  care s-a 

alimentat; 

 foile de parcurs întocmite pentru unitățile care transportă bunuri materiale nu conțin date 

privind adresele exacte ale rutelor, tipul încărcăturii, obiectele la care au fost transportate 

mărfurile, ceea ce condiționează imposibilitatea verificării kilometrajului și justificarea 

utilizării transportului; 

 pentru unitățile care transportă bunuri nu sînt eliberate facturi interne, ceea ce crează 

riscuri de delapidări și de aplicare a sancțiunilor din partea organelor abilitate pentru 

transportarea mărfurilor fără documente de proveniență; 

 foile de parcurs pentru unitățile de transport care deservesc serviciul de avarieri a 

ascensoarelor nu conțin date privind adresele corespunzătoare adresărilor înregistrate la 

dispecerat, conținînd o singură inscripție «conform comenzilor»; 

 din explicațiile primite de la mecanicul-șef, comenzile zilnice pentru unitățile de transport 

sînt primite de la șefii de subdiviziuni în mod verbal, nefiind înregistrate, cea ce creează 

riscuri de utilizare contrar destinației a transportului. 

 

Impactul constatat este că există riscuri înalte de delapidări în cazul lipsei sistemului de 

control asupra stocurilor de bunuri materiale și de utilizare a transportului în alte destinații 

decît cele legate de activitatea întreprinderii.  

 

Observațiile noastre sînt:  

1. În procesul de circulație a bunurilor materiale lipsește controlul asupra utilizării 

stocurilor. 

2. Lipsește evidența bunurilor materiale la depozit, în modul corespunzător prevăzut de 

SNC Stocuri 

3. Procesul de gestionare și utilizare a combustibilului nu oferă date care ar permite 

verificarea expresă a destinației, precum și al kilometrajului în dependență de ruta 

parcursă. 
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4. Casarea bunurilor materiale, inclusiv a combustibilului are loc în baza unor norme 

stabilite. 

 

În acest sens, în scopul asigurării integrității bunurilor și excluderii delapidărilor, 

recomandăm, de ținut evidența stocurilor în strictă conformitate cu prevederile SNC  Stocuri,  

aprobat prin OMF nr.118 din 06.08.2013, a art.17 alin.(1) din legea contabilității, care 

prevede că deţinerea de către entitate a stocurilor cu orice titlu, înregistrarea surselor de 

provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea lor în 

contabilitate sînt interzise.  

 

V. BENEFICIILE ANGAJAȚILOR  

 

Pentru anul 2014 statele de personal ale ÎM ”GLC Bălți” au fost aprobate de către 

conducătorul entității și Consiliul Director la 28 ianuarie 2014, conform procesului verbal 

nr. 1. Acestea cuprind  un număr de 310 unități, inclusiv 

 71   personal adiministrativ și de conducere.  

 55   serviciul de reparație și exploatare a blocurilor de locuit.  

 26   șoferi  

 35   maturători 

 82   lăcătuși 

 22  deservire lift,  inclusiv 4 paznici 

 18  paznici 

 

Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate modificări în statele de personal, modificări care 

au fost aprobate numai de către conducerea întreprinderii, nefiind autorizate de consiliul-

director. Statele de personal aprobate pentru anul 2015 nu au suferit modificări esențiale și 

în principiu conțin aceleași unități cu aceleași funcții și aceleași retribuții ca și în anul 

2014. 

În urma analizei structurii organizatorice am constatat că aceasta este una verticală, care nu 

este structurată (concentrată) pe sectoare de activitate. Spre exemplu: 21 unități de soferi 

sunt repartizați servicului mecanic, iar 4 șoferi  - serviciului de deservire a ascensoarelor; 8 

paznici - în subdiviziunea paznici, iar 4  - serviciului de deservire a ascensoarelor. 

 

Referitor la retribuțiile calculate, am stabilit că cel mai mare salariu de funcție aprobat 

pentru anul 2014 este salariu pentru funcția de director de 7200 lei/lunar, iar cel mai mic 

este cea a muncitorilor auxiliari și paznicilor - cîte 1100 lei, în condițiile cînd conform 

Hotărîrii Guvernului nr. 165 din 09. 03.2010, începînd cu 01 mai 2013 salariul minim pe 

economie aprobat a constituit 1650 lei. 

 

Un aspect ce necesită, în viziunea auditului, restructurizare este serviciul salubrizare 

sanitară.  În cadrul acestui serviciu activează 35 de ”curățători de teritorii” și doi superiori 

(maiștri). Pentru fiecare din acești angajați în statele de personal este prevăzută 

remunerarea de 6,51 lei/oră, cu regim de lucru de 7 ore și cîte 1950 lei pentru condiții 

nocive de muncă. Conform fișei de post acești salariați urmează să efectuieze curățenie pe 

scările din blocuri de două ori pe săptămînă, curățenie generală de 2 ori pe an și să curățe 

tuburile de evacuare a deșeurilor menajere la necesitate, iar remunerarea se efectuiază 
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pentru o oră, indiferent de volumul de lucru efectuat. În condițiile cînd la deservirea ÎM 

”GLC Bălți” sunt circa 460 blocuri, atunci unei persoane (din cei 35) iî revine cîte 13 

blocuri pentru salubrizare de două ori pe săptămînă, fără a lua în calcul numărul scărilor și 

numărul etajelor din bloc, iar unui superior (2 maiștri) - cîte 230 blocuri de verificat de 

două ori pe săptămînă, pentru a fi incluși în tabelul de evidență. 

Astfel, în asemenea circumstanțe, este imposibil fizic de verificat un număr atît de mare de 

blocuri într-o saptamînă, ceea ce denotă tabelarea formală a acestor angajați, iar dacă sa 

efectuat curățenie sau nu în scările acestor blocuri nu se poate de afirmat cu certitudine. 

Caracterul formal al acestui proces îl denotă și faptul că entitatea nu asigură muncitorii cu 

apă pentru a efectua curățenie, ci doar cu inventar. Întreținerea ”curațătorilor de teritorii”  

în anul 2014 a  costat  întreprinderea 1.1 mln lei.   

 

În continuare se va descrie structura retribuțiilor calculate la ÎM ”GLC Bălți” în perioada 

auditată: 

 

Indicatori  Anul 2014 Șase luni 

2015 

Salariu de baza Lei 7 313 840 3 929 494 

Concedii de odihnă Lei 803 239 358 049 

Ajutor material Lei 122 986 83 250 

Premii unitare Lei 21 700 3 025 

Premii lunare, trimestriale Lei 4 055 19 082 

Premii pentru sărbători Lei 64 700 ---- 

Alte remuneratii Lei 206 951 157 263 

Remuneratii pentru cumularea functiilor Lei 775 878 377 263 

Remunerații pentru zilele de odihna Lei 205 622 51 362 

Remunerații pentru orele de noapte Lei 154 191 78 020 

Remuneratii pentru performanță Lei 76 874 41 812 

Remuneratii pentru condiții nocive de muncă Lei 158 462 87 134 

Remuneratii pentru vechimea în munca Lei 110 615 124 024 

Total retribuții Lei 10 085 868 5 361 960 

Numarul mediu al salariaților unit. 262 276 

Numarul efectiv al salariatilor unit. 340 310 

Salariu mediul lunar Lei 3208  3238 

 

În anul 2014 în listele de calcul a retribuțiilor salariale au fost incluse 340 persoane, iar 

numărul mediu anual a constituit 262 persoane. Salariu mediu lunar pe întreprindere în 

anul 2014 a atins valoarea de 3208 lei. În primele șase luni ale anului 2015 au fost 

calculate retribuții pentru 310 persoane, iar salariu mediul lunar, reieșind din numărul 

mediu de salariați de 276 unități a constituit 3238 lei. 

Cele mai mari retribuții salariale i-au fost calculate inginerului șef al entității:  

 în anul 2014   -  100 mii lei. 

 pentru șase luni ale anului 2015 – 65,0 mii lei. 

 

În cadrul analizei retribuțiilor salariale după structură și beneficiari sa constatat că de 

ajutoare materiale au beneficiat în mare parte personalul administrativ și de conducere 

(director, economist-șef, contabil sef, contabil, jurist sef, ingineri, etc), cu valori cuprinse 

între 1000-8450 lei/anual. În anul 2014, de mărimea maximă de 4225 lei au beneficiat doar 
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personalul de conducere, iar șefa serviciului informațional – 8450 lei. În primele șase luni 

ale anului 2015 de ajutor material au beneficiat practic aceleași persoane cu mici excepții. 

Confom p.6 al Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului material, aprobat în 

anul 2012, acesta se acordă în caz de deces a rudelor de gr.I, deces a salariaților, boălă, 

situație materială dificilă, căsătorie, naștere a copiilor și alte scopuri, doar la decizia 

conducătorului, numai după confirmarea documentară a evenimentului. Acordarea 

ajutorului material personalului administrtativ sa efectuat, în baza ordinelor conducătorului 

entității în care se indică motivul ”în legătură cu situația materială grea”.  

La fel, în urma analizei modului de stabilire a retribuțiilor sa constatat, că de retribuții 

pentru vechimea în muncă beneficiază doar o parte a angajaților, în speță personalul 

administrative, cu mici excepții, iar conform situației din 30.06.2015 la întreprindere au 

activat 57 de pensionari. Membrilor Consiliului Director al întreprinderii în perioada 

auditată nu le-au fost calculate retribuții. 

Angajații cu cele mai mari remunerații calculate în anul 2014 - șase luni ale anului 2015, 

precum și funțiile acestora sunt enumerați în următorul tabel: 

 

Tabelul nr. 2  ”Retribuțiile calculate la ÎM ”GLC Bălți în perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 

2015”                                                                                                                              MDL                                                                    

 Nr. 

tabe

lar 

Funcția Retribuții anuale calculate în 

anul 2014  

Retribuții  calculate pentru șase 

luni ale anului 2015  

total Inclusiv total inclusiv 

Premii ajutor 

material 

premii Ajutor 

material 

1 02 Inginer sef 100069 6000 4225 64954 -- -- 

2 03 Contabil-

sef 

92270 5500 4225 63700 -- 4500 

3 188 Zugrav 84260 700 --- 41638 -- -- 

4 208 Zugrav 83081 700 1717 43287 -- -- 

5 187 Zugrav 82564 700 --- 42146 -- -- 

6 734 Administrator 80486 0 4225 40609 -- -- 

7 222 Inginer  77568 5100 -- 52355 -- -- 

8 6 Economist sef 75975 5100 4225 52459 --- 4500 

9 197 Zugrav 74329 200 -- 30536 -- -- 

10 785  tencuitor 73892 700 --- 29704 -- --- 

11 210 invelitor 71193 --- --- 20332 -- -- 

12 260 inginer 70625 500 -- 36912 -- 3850 

Notă: În scopul asigurării dreptului la păstrarea datelor cu caracter personal, asigurat prin Legea cu privire la protecția 

datelor cu caracter personal, în tabel sunt indicate numerele tabelare ale salariaților   

 

Observațiile la acest capitol în viziunea auditului ar fi: 

1. Structura organizatorică a entității nu asigură urmărirea proceselor efectuate în 

cadrul entității. 

2. Statele de personal prevăd un număr mare de unități pentru structuri ca: personal 

administrativ, paznici, șoferi, care depășesc sfera de cuprindere a acestor domenii.   

3. Retribuțiile suplimentare: ajutoare materiale, retribuții pentru vechime în muncă și 

alte retribuții sunt acordate selectiv după criteriu de apartenență la structura 

administrativă și de conducere. 

4. Remunerațiile ”alte retribuții” nu oferă informație exactă cu privire la legalitatea 

acordării acestora pe fiecare tip de remunerație.     
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5. Felul retribuțiilor muncitorilor din domeniul de salubrizare a blocurilor de locuit 

aprobat în Statele de personal ale ÎM ”GLC Bălți” și aplicat  nu este unul potrivit 

pentru munca respectivă prestată.    

Recomandări: 

1. Modificarea structurii organizatorice a întreprinderii, care să permită o urmărire a 

proceselor efectuate în cadrul întreprinderii și a performanței acestora. 

2. De revizuit salariile de funcție aprobate ale muncitorilor în vederea asigurării 

acestora a minimului garantat de către stat în corelare cu orele sau volumul de 

muncă efectuat. 

3. De revizuit statele de personal în vederea restructurizării structurilor neprofitabile 

sau formale în același timp cumularea funcțiilor să fie redusă la minimum. 

4. De revizuit și modificat modul de acordare a ajutoarelor materiale sub aspectul 

accesibilității tuturor angajaților la acordarea ajutorului material în caz de 

nececitate.  

5. De revizuit numărul beneficiarilor (salariaților), care conform legislației privind 

salarizarea și Contractului Colectiv de muncă au dreptul la calcularea și achitarea 

retribuțiilor pentru vechimea în muncă și stabilirea și aprobarea unui mecanism în 

acest sens, în limitele fondului de salarizare aprobat anual. 

6. De revizuit structura și modul de remunerare a serviciului salubrizare în vederea 

stabilirii remunerației conform volumului de muncă îndeplinit, crearea condițiilor 

de muncă și asigurarea cu instrumentarul necesar și apă. 

 

VI. CALCULAREA ȘI ACHITAREA TVA 

ÎM ”GLC Bălți” este subiect al impunerii cu TVA și efectuază livrări scutite de TVA și 

livrări impozabile. Conform art.102 alin.(3) din Codul Fiscal, suma TVA achitată sau care 

urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru 

efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la 

livrările impozabile. Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la 

completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului, reieșind din 

indicatorii anuali ai livrărilor. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele 

fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se 

reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului. 

 

Observație:  

1. Contrar prevederilor art. 102 din Codul Fiscal,  ÎM ”GLC Bălți” în perioada ianuarie 

2014- iunie 2015 nu a respectat în totalitate  modul de calculare a proratei TVA și nu a 

asigurat reflectarea sumelor TVA care nu se trec în cont  în evidența financiară. 

 

Astfel, entitatea a calculat matematic prorata TVA lunar în modul stabilit de art.102 al 

Codului Fiscal reieșind din sumele TVA pentru toate procurările lunare.  Sumele TVA spre 

trecere în cont, determinăte ca rezultat al calculării proratei au fost declarate la Serviciul 

Fiscal, iar sumele TVA care nu se trec în cont în condițiile prevederilor art.102  nu au fost 

trecute la cheltuieli  în evidența contabilă, în modul corespunzător. 

În același timp pentru materialele casate și serviciile procurate lunar entitatea calculează  

TVA, care și este atribuită la cheltuielile și consumurile perioadei. Aceast mod de calculare a 
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TVA nu este legal, deoarece nu se încadrează în obiectul impozabil cu TVA, adică casările de 

materiale și procurările de servicii nu constituie o livrare impozabilă în sens fiscal. 

În rezultat, ÎM ”GLC Bălți” urma să atribuie la cheltuielile anului 2014 suma de 2 483 763 lei, 

ce constituie sumele TVA care nu se trec în cont în urma calculării proratei, or, ÎM ”GLC 

Bălți” a reflectat la cheltuieli suma de 2 364 427 lei, ce constituie sumele TVA calculate la 

casările de materiale și serviciile primite, diminuate cu sumele TVA ce au fost trecute în cont 

în perioadele respective. Drept urmare, cheltuielile anului 2014 au fost diminuate cu 119 335 

lei, iar cele ale anului 2015 - cu 70943 lei. Divergențele dintre sumele TVA atribuite la 

cheltuielile și consumurile perioadei de către entitate și calculate de către audit se redau în 

următorul tabel: 

Tabelul  3 ”Sumele TVA atribuite la cheltuieli în perioada 01ianuarie 2014-30 iunie 2015 

                                                                                                                   MDL 

Perioada 

Sumele TVA atribuite la cheltuieli 

Datele auditului Datele ÎM ”GLC Bălți” Diferente (+,-) 

Ianuarie 2014 510543 525524 -14981 

Februarie 2014 231221 225608 5613 

Martie 2014 237550 154224 83326 

Aprilie 2014 172932 158466 14466 

mai  2014 210487 169157 41330 

Iunie 2014 162730 154767 7963 

Iulie 2014 143119 118347 24772 

August 2014 110228 102432 7796 

Septembrie 2014  187054 181731 5323 

Octombrie 2014 174117 151711 22406 

Noiembrie 2014  240067 204914 35153 

Decembrie 2014 147658 217547 -69891 

Prorata anuala -43942 0 -43942 

Total anul 2014 2483763 2364428 119335 

Ianuarie 2015 102392 96558 5843 

Februarie 2015 155291 67575 87716 

Martie 2015  93404 78636 14768 

Aprilie 2015 84032 84298 -266 

mai  2015 194492 206301 -11809 

Iunie 2015 124361 149662 -25301 

Total 2015 753973 683029 70943 

2. ÎM ”GLC Bălți” nu a reflectat corect în evidența contabilă sumele TVA trecute  în cont, 

precum și sumele TVA  trecute la cheltuieli în rezultatul calculării proratei TVA: 

 

Înregistrări efectuate în contabilitatea   

 ÎM ”GLC Bălți” 

Înregistrări contabile ce urmează  a fi 

efectuate conform SNC 

DT CT Suma  (lei) DT CT Suma (lei) 
226 (232) Datorii față 

de furnizori 

Sumele TVA aferente 

tuturor procurărilor 

534 Datorii față 

de furnizori 

Sumele TVA aferente 

tuturor procurărilor 

534 226 (232) Sumele TVA trecute în 

cont,  în rezultatul 

calculării proratei TVA 

713 

811 

534 Sumele TVA trecute la 

cheletuieli 

 (diferența dintre sumele 

TVA la procurări și 

suma TVA trecută în 

cont în urma calculării 
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proratei TVA) 

713 226 (232) (storno) 

Sumele TVA trecute în 

cont,  în rezultatul 

calculării proratei TVA 

   

713 811 226 Sumele TVA  calculate 

pentru cedările 

(casările) de materiale și 

serviciile primate 

   

 

3. În perioada ianuarie 2014-ianuarie 2015 ÎM ”GLC Bălți” a calculat și declarat  incorect  

sumele TVA ce urmează a fi trecute în cont în perioadele respective.  Astfel, ÎM ”GLC Bălți” 

a declarat cu 20397 lei mai puțin TVA în cont în anul 2014 și cu 3567 lei mai mult în anul 

2015.  

Divergențele dintre sumele TVA trecute în cont de către ÎM ”GLC Bălți” și cele ce urmau a fi 

trecute  în perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015 este redată în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 4 ”Trecerea în cont a sumelor TVA în perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015” MDL                                                                                                                               

 Perioada 

Trecerea în cont a TVA 

Datele auditului Datele ÎM ”GLC Bălți” Diferente (+,-) 

Ianuarie 2014 53645 28889 24756 

Februarie 2014 16797 15647 1150 

Martie 2014 80535 67539 12996 

Aprilie 2014 24252 21092 3160 

Mai  2014 30068 36673 -6605 

Iunie 2014 54265 65910 -11645 

Iulie 2014 31825 28670 3155 

August 2014 27348 19100 8248 

Septembrie 2014 50400 50943 -543 

Octombrie 2014  29198 49843 -20645 

Noiembrie 2014 24398 56165 -31767 

Decembrie 2014  62117 67923 -5806 

Prorata anuala 43942 0 43942 

Total 2014 528791 508394 20397 

Ianuarie  2015 6954 10517 -3563 

Februarie 2015 35458 35458 0 

Martie 2015 33414 33414 0 

Aprilie 2015  24554 24554 0 

Mai  2015 38688 38688 0 

Iunie 2015 64910 64910 0 

Total 2015 203977 207541 -3564 

*Notă: Din declarațiile personalului Serviciului contabil sa constatat că modul respectiv de calculare și declarare 

a sumelor TVA se aplică de la începutul activității ÎM ”GLC Bălți”,  adică din anul 2011. 

 

4. În luna decembrie al anului 2014 ÎM ”GLC Bălți” nu a calculat  prorata  definitivă anuală 

conform prevederilor art. 102 din  Codul Fiscal.  

Impact:  

1. Conform art. 260 (3) din Codul Fiscal, prezentarea dării de seamă fiscale care 

conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei 

pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, 

dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care 

conţin informaţii neautentice.  
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2. Modul incorect de reflectare a proratei TVA și de trecere la cheltuieli a sumelor 

TVA care nu se trec în cont are ca consecință un rezultat financiar neveridic pentru 

toate perioadele financiare (2011-2015) și solduri incorecte în contul de TVA.  

3. Cu diferențele rezultate din calculul proratei TVA care se atribuie la cheltuieli 

(190278 lei)  nu a fost ajustat în modul cuvenit obiectul impozabil al impozitului pe 

venit conform declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014.  

4. Se identifică riscuri de nereflectare al altor operațiuni economice, dat fiind  nivelul 

scăzut de profesionalism a Serviciului  contabil.   

 

În acest sens, recomandărm entități de a efectua corectările sumelor TVA în evidența 

financiară și să întocmească și prezinte la organul fiscal declarații TVA corectate pentru 

perioadele anterioare, precum și Declarația privind impozitul pe venit ajustată. 

   

VII. VENITURI  

 
7.1. ANALIZA VENITURILOR  

În perioada auditată (01 ianuarie 2014-30 iunie 2015),  ÎM ”GLC Bălți” a declarat venituri 

proprii în mărime de 39,5 mln.lei. Aceste venituri au fost obținute din activitatea de bază 

desfășurată - deservirea și întreținerea blocurilor de locuit, precum și din alte activități 

operaționale ca: chiria spațiilor și a mijloacelor de transport, din parcări contra plată și 

eliberarea certificatelor populației contra cost. 

Cuantumul plăților de chirie pentru încăperile și mijloacele de transport transmise în chirie se 

calculează în baza metodologiei de calcul stabilite pentru proprietatea de stat, aprobată prin 

Legea anuală a bugetului. Dat fiind că entitatea nu dispune de o bază unică de evidență a 

fondului locativ și încăperilor nelocative cu date exacte și corecte, în cadrul efectuării misiunii 

de audit a fost imposibil de aplicat teste pentru identificarea spațiilor neutilizate, care nu sunt 

valorificate (transmise în chirie, etc). Pe lîngă veniturile proprii în această perioadă, entitatea a 

mai primit 7,9 mln. lei sub formă de alocări de la bugetul mun. Bălți și granturi. 

 

Veniturile proprii ale anului 2014 în comparație cu cele obținute în anul 2013 nu sau 

modificat și au rămas practic la același nivel.  Dacă în anul 2013 ÎM ”GLC Bălți” a obținut 

din activitatea locativ -comunală 28,8 mln lei, atunci în anul 2014 a obținut cu 265 mii lei mai 

puțin, iar veniturile din arendă sau micșorat cu 23 mii lei, în anul 2014 față de anul 2013. 

 

Structura veniturilor obținute în anul 2014 și șase luni ale anului 2015, precum și ponderea lor 

în totalul veniturilor este redată în tabelul 5. 

 

Tabelul  5  ”Structura veniturilor declaratede către ÎM ”GLC Bălți” în perioada 01.01.2014-30.06.2015” 

  surse de venit 

anul încheiat la 

31.12.2014 

perioada încheiată la 

30.06.2015 

Suma  

(MDL) 

Ponderea 

 (%) 

Suma  

(MDL) 

Ponderea 

 (%) 

1 
Deservirea blocurilor de locuit,  

inclusiv 24 315 901 76,09 

 

12 005 720 

 

77,8 

1.1 

Deservirea și întretinerea retelelor de 

aprovizionare cu apa 3 578 122  1 779 349 
 

1.2 Deservirea și întreținerea retelelor de încalzire 7 043 416  3 438 128  

1.3 

Deservirea și întreținerea tehnica a blocurilor de 

locuit 12 189 722  6 040 834 
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1.4 Deservirea și întreținerea ascensoarelor 1 333 968  669 912  

1.5 Chiria apartamentelor neprivatizate 156 982  71 364  

1.6 Chiria apartamentelor neprivatizate în asociatii 13 691  6 134  

 2 

Venituri din finantari de la bugetul mun. 

Bălți 3 287 821 10,29 2 287 816 14,8 

 3  Venituri din  granturi 2 334 485 7,30 -------- ------- 

 4  Venituri din chiria  spațiilor 974 195 3,05 484520 3,1 

 5 Venituri din chiria mijloacelor de transport 587 530 1,84 42588 0,3 

 6 Venituri din parcari 162 633 0,51 60600 0,4 

7 Venituri din eliberarea certificatelor 155 750 0,48 73524 0,5 

 8 Venituri din publicitate 56 220 0,18 15572 0,1 

9 Venituri din litigii ------- ----- 233300 1,5 

10 

Venituri  din prestarea  serviciilor de 

reparatie (subsol primarie) ------ ----- 159065 1,0 

11 Alte venituri 83 572 0,26 68992 0,5 

  Total venituri 31 958 107 100 15 431 696 100 

 

7.2.VENITURI TARIFARE 

Veniturile de bază ale entității sunt cele obținute de la deservirea și înteținerea blocurilor de 

locuit și sunt calculate în baza tarifelor aprobate pentru fiecare tip de serviciu acordat.  

Entitatea încheie contracte de deservire cu fiecare proprietar sau chiriaș separat. iar cu 

propietarii de încăperi nelocuibile aflate în blocurile de locuit pe care le deservește, ÎM ”GLC 

Bălți” nu are încheiate contracte cu toți proprietarii și nu percepe plăți. La situația din 

01.01.2014, conform datelor întreprinderii  au fost înregistrate 177 de astfel de încăperi cu o 

suprafață de 20407,8 m². Lista încăperilor nelocuibile private aflate în blocurile de locuit 

deservite de către ÎM ”GLC Bălți” la situația din 01.01.2014 se anexează. (anexa nr. 1 - 4 

pagini) 

Tarifele pentru deservirea și întreținerea blocurilor de locuit au fost aprobate de către 

Consiliul municipal Bălți prin Decizia nr. 6/49 din 27.10.2011. La baza aprobării cuantumului 

tarifelor, conform preambulului deciziei, au stat calculele prezentate de către entitate. În fapt 

însă tarifele noi reprezintă o majorare cu 20 la sută a tarifelor în vigoare. 

Conform Deciziei menționate pentru 1m² de suprafață totală a spațiului locativ, au fost 

aprobate următoarele tarife:  

 Întreținerea și deservirea tehnica a blocurilor de locuit -  1,02 lei/1m² 

 Chiria locuințelor neprivatizate - 0,2 lei /1m² 

 Întreținerea și deservirea retelelor interioare de aprovizionare cu apă - 0,30 lei/1m² 

 Întreținerea și deservirea rețelelor electrice interioare - 0,28 lei/1m² 

 Întreținerea și deservirea rețelelor interioare de aprovizionare cu energie termica  - 

0,69 lei/1m² 

Conform p.9 și anexei nr. 6 din Decizia menționată, pentru 4 categorii de locatari, au fost 

stabilite tarife preferențiale. Înlesnirile sunt stabilite în mărime procentuală din diferența de 

tarifele vechi și tarifele noi.  Astfel, veteranii de război beneficiază de reducere în proporție de 

100%; familiile cu mulți copii și invaliziii de grupa I - 50%;  invaliziii de grupa II  - 25% din 

diferența de tarif. 

 

Anexa nr. 3 a Deciziei nr.6/49 din 27.10.2011 prezintă următoarea structură a tarifului de 

întreținere și deservire a  blocurilor de locuit (1.02 lei/m²):  

 0,65 lei - pentru reparații curente, 
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 0.11 lei – pentru întreținerea sanitară,   

 0,26 lei - pentru gestionare. 

Tarifele pentru deservirea tehnică  a ascensoarelor din blocurile locative al municipiului Bălți 

sunt stabilite prin aplicarea coieficienților aprobați prin Decizia Consiliului Municipal Bălți 

nr. ¾ din 31.03.2010. 

 

Veniturile privind deservirea și întreținerea fondului locativ din mun. Bălți sunt calculate 

reieșind din tarifele aprobate pentru o suprafață de circa 1 mln. m² din 22097 apartamente: 

 

 Unitatea de măsură Apartamente 

privatizate 

Apartamente 

neprivatizate 

Total 

apartamente 

Numărul  apartamentelor Unitati 20630 1467 22097 

Suprafața totală m² 944036.94 62400.99 1006437.93 

Suprafața  locativă m² 603267.23 45960.82 649228.05 

 

*Notă: Suprafața blocurilor de locuit sunt indicate la situația din 31 august 2015. 

 

Măsura în care tarifele acoperă costurile suportate de către entitate în acest scop, se va descrie 

în cap. VIII ”Costuri și eficiență” 

 

Veniturile declarate de către entitate în perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015 obținute din 

deservirea și întreținerea blocurilor de locuit constituie 36,3 mln lei și reprezintă 92 la sută 

din veniturile proprii obținute în această perioadă.  

În cadrul efectuării procedurilor de audit sa constatat, că veniturile date sunt formate în 

evidența operativă (de gestiune) din veniturile perioadei decembrie 2013-mai 2015 și în 

această componență sunt reflectate în evidența financiară. Rezultativ, veniturile reflectate în 

situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 cuprinde perioada decembrie 

2013-noiembrie 2014. 

Astfel a fost încălcat unul din principiile fundamentale de constatare a veniturilor stabilite de 

SNC  ”Venitul”, conform căruia venitul se recunoaște după metoda specializării exercițiilor în 

perioada cînd a fost cîștigat.  

În baza constatărilor făcute în p.3.1 referitor la faptul, că la întreprindere nu există o evidență 

unică și exactă a fondului locativ în toate structurile ei menționăm, că nu putem considera 

veridică suprafața totală a apartamentelor care a stat la baza calculării veniturilor pentru 

deservirea și întreținerea fondului locativ. Iar acest fapt pune la îndoială plenitudinea 

calculării veniturilor pentru toată perioada supusă verificării.     

 

Un alt aspect, care generează riscuri cu un impact major asupra situațiilor financiare referitor 

la constatarea veniturilor ține de înregistrările efectuate în registrele contabile unde se reflectă 

doar rulajul venitului calculat. Pentru că după cum s-a menționat și în p.2.4. de mai sus 

întreprinderea nu deține un sistem de control intern de verificare și evaluare a informației 

respective, care este înregistrată într-un sistem electronic separat, pentru a se asigura asupra 

faptului certitudinei și plenititudinei calculării acestor venituri.  

Menționăm, că în aceiași perioadă au fost micșorate veniturile provenite din serviciile date cu 

343654 lei, în baza ordinelor directorului prin recalcularea serviciilor cu suma datoriilor 

acumulate la momentul privatizării pentru apartamentele care au trecut din proprietate 

municipală în proprietate privată. Analogic au fost casate în anul 2014 datoriile locatarilor 
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care locuiesc în case mici (2 etaje) care au renunțat la deservirea din partea întreprinderii, în 

mărime de 279120 lei.  

Specificăm, că casarea acestor datorii nu au fost autorizate de către consiliul-director, 

deciziile fiind luate unilateral de către directorul întreprinderii. Argumentarea acestor decizii 

nu a putut fi identificată în cadrul verificării, deoarece în textul ordinelor emise nu au fost 

explicate aceste acțiuni. În acest context considerăm nejustificată micșorarea veniturilor 

perioadei auditate cu suma datoriilor casate în mărime totală de 622774 lei. 

Observația noastră este că în asemenea cazuri managementul nu face uz de pîrghiile legale de 

care dispune de a încasa datoriile de la restanțieri. Totodată, valorile respective au un impact 

și asupra declarației privind impozitul pe venit pentru anul 2014, deoarece cu aceste sume nu 

a fost ajustat venitul impozabil.    

 

Impact: Veniturile anului încheiat la 31 decembrie 2014 reflectate în situațiile financiare 

nu oferă o imagine veridică  și reală a veniturilor entității. 

 

Recomandări: 

1. De organizat și de ținut evidența contabilă a veniturilor într-un sistem electronic de 

evidență integrat, ca parte integră a contabilității întreprinderii. 

2. De constatat veniturile conform principiilor și regulelor stabilite de SNC ”Venitul” în 

perioada cînd su fost cîștigate, în corelare cu perioadele de constatare a cheltuielilor 

suportate.  

3. În baza rezultatelor inventarierii fondului de locuințe de aplicat o suprafață unică 

corectă pentru calcularea veniturilor de la deservirea fondului locativ.   

4. De efectuat corectările de rigoare a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru 

anul 2014 reieșind din constatările mai sus făcute.  

 

VIII. COSTURI  ȘI EFICIENȚĂ   

 

8.1. STRUCTURA COSTURILOR  

În perioada auditată ÎM ”GLC Bălți” a suportat costuri de întreținere în mărime totală de 48,3 

mln. lei, dintre care 34.092.034 lei în anul 2014 și 14.273.056 lei în primele șase luni ale 

anului 2015. Aceste costuri sunt destul de mari și depășesc veniturile obținute în anul 2014 cu 

11,44 puncte procentuale, respectiv au generat pierderi în acest an de circa 4 mln lei.  

În primele șase luni ale anului 2015 se observă o ameliorare, din contul reducerii esențiale a 

consumului de materiale inclusiv a combustibilului. 

Cele mai mari costuri suportate în ambele perioade auditate sunt cele de salariu și contribuțiile 

calculate și achitate la stat, urmate de consumul de materiale, cheltuielile privind creditele 

bancare (dobînzi) și comisionul de incaso. Dacă în anul 2014 ponderea cheltuielilor de salariu 

și a taxelor aferente constituie 37.4 la sută din valoarea totală a costurilor, atunci în primele 

șase luni ponderea acestor costuri sa majorat pînă la 47,8, din contul reducerii consumului de 

materiale și a combustibilului. 

Structura cheltuielilor și consumurilor, precum și ponderea lor în costurile totale ale entității 

pentru perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015 este redată în tabelul 6. 
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Tabelul 6 ” Structura cheltuielilor și consumurilor ÎM ”GLC Bălți”                                                         MDL      

  Articole de cheltuieli anul 2014 

sase luni ale anului 

2015 

 Nr. 

d/o  Suma (lei) 

Ponderea 

(%) Suma (lei) 

Ponderea 

(%) 

1 Cheltuieli salariale 10 085 868 29,58 5 395 369 37,80 

2 Cheltuieli materiale 9008679 26,42 2 530 061 17,73 

3 

Cheltuieli privind contributiile obligatorii  la 

CNAS si CNAM 2 671 953 7,84 1 434 873 10,05 

4 TVA cheltuieli 2 364 427 6,94 683 029 4,79 

5 Servicii Incaso 1 783 829 5,23 552 886 3,87 

6 Combustibil 1 807 462 5,30 523 204 3,67 

7 Cheltuieli privind creditele bancare 1 145 500 3,36 636 058 4,46 

8 Servicii de  ermetizare a blocurilor 727 327 2,13 300 700 2,11 

9 Servicii bancare 431 390 1,27 202 179 1,42 

10 Instalarea tiglei metalice si ulucelor 349 374 1,02  -----  ----- 

11 Uzura mijloacelor fixe 347 403 1,02 159 798 1,12 

12 Costuri (amortizarea) OMVSD 503 849 1,48 568 346 3,98 

13 Cheltuieli de casare a creantelor compromise 266 461 0,78 18 235 0,13 

14 Energie termica 256 212 0,75 172 873 1,21 

15 Amortizarea containerelor 244 554 0,72 161 857 1,13 

16 Energie electrica 175 906 0,52 87 593 0,61 

17 Reparatii auto 164 442 0,48 36 791 0,26 

18 Servicii televiziune 150 000 0,44 75 000 0,53 

19 Deratizarea teritoriului 140 634 0,41 65 131 0,46 

20 Servicii GSM +internet 128 780 0,38 71 465 0,50 

21 Servicii de asigurare 98 698 0,29 60 598 0,42 

22 Testarea ascensoarelor 86 734 0,25  -----  ----- 

23 Servicii masurare rezistentei electrice 83 874 0,25  -----  ----- 

24 Revizie tehnica 67 403 0,20 21 703 0,15 

25 Servicii publicitate 63 138 0,19  -----  ----- 

26 Taxa pentru parcare 70241 0,21 33 981 0,24 

27 Deservirea programelor 54 263 0,16 18 000 0,13 

28 Procurarea circulatoarelor pentru troleibuze 46 100 0,14 22 400 0,16 

29 Apa si canalizare 46 302 0,14 18 148 0,13 

30 Cheltuieli de chirie 36 368 0,11 16 455 0,12 

31 Servicii OCT  33 457 0,10 11 550 0,08 

32 Impozitul funciar, bunuri imobiliare 33 119 0,10 95 530 0,67 

33 Taxa pentru amenajarea teritoriului 20760 0,06 10 760 0,08 

34 Expertiza tehnica 31 400 0,09  -----  ----- 

35 Servicii de  deservire a imprimantelor 30 142 0,09 36 214 0,25 

36 Reparatia utilajului (ascensor) 26 763 0,08 6 678 0,05 

37 Servicii de reparatie conducta gaz 26 809 0,08  ----- 0,00 

38 Comision executor 23 649 0,07  ----- 0,00 

39 Sanctiuni economice 21 283 0,06 70 385 0,49 

40 Taxe de stat (litigii) 20 754 0,06 9 554 0,07 

41 Cadouri de Anul Nou 18 160 0,05  -----  ----- 

42 Organizarea spartachiadei  13 200 0,04  -----  ----- 
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43 Perfectionarea personalului 12 859 0,04 15 356 0,11 

44 Cheltuieli de deplasare 11 760 0,03 2 239 0,02 

45 Servicii paza 10 868 0,03 5 434 0,04 

46 Alte cheltuieli 349 880 1,03 31 355 0,22 

46 Reparatia terenurilor de joc  -----  ----- 35 000 0,25 

47 Instalarea gardului de metal  -----  ----- 18 050 0,13 

48 Servicii transport  -----  ----- 18 250 0,13 

49 Hirtie pentru chitante, certificate, alte.  -----  ----- 39 969 0,28 

 Total 34 092 034 100% 14 273 056 100% 

 Diferente negative de curs valutar 1 997 485 x 21534 X 

 În total costuri 36 089 519 x 14 294590 X 

 

În viziunea auditului unele cheltuieli efectuate sunt nejustificate dat fiind că au fost suportate 

în favoarea unor companii afiliate, fie că nu au fost necesare, fie că nu au fost sificient 

justificate și documentate, cum sunt consumul de materiale, care sunt descrise în capitolul IV 

”Stocuri” și paragraful 8.2.”Costurile de desrvire și întreținere a blocurilor de locuit”. 

 

În perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015, ÎM ”GLC Bălți” a suportat costuri aferente 

comisionului de incaso de 2336715 lei, fără TVA. Dacă luăm în calcul și sumele TVA care 

se atribuie la cheltuieli în proporție de 82 la sută, atunci aceste cheltuieli ating valoarea de 

2 719 936 lei.  

 

Conform contractului nr. 09-06d/14 din 28 ianuarie 2014 încheiat cu ÎM ”Incaso” SRL, 

aceștea din urmă se obligă să recupereze/colecteze pe cale extrajudiciară și/sau judiciară în 

numele ÎM ”GLC Bălți” a creanțelor nerecuperate, iar Clientul se obligă să achite comisionul 

în mărime de 50% din plățile de bază, 70% din dobînzi și 100% din alte compensări 

neprevăzute. În procesul efectuării misiunii de audit de către managementul entității nu au 

fost prezentate sau enununțate criteriile de atribuire a unei creanțe curente la categoria celor 

nerecuperabile. Recuperarea are loc în baza listelor prezentate de către ÎM ”GLC Bălți” către 

ÎM ”Incaso” SRL. 

Cheltuielile privind comisionul de incaso au fost redistribuite pe toate structurile, inclusiv au 

fost atribuite și la costurile de gestionare a blocurilor, iar observația noastră este că 

comisionul dat nu urmează a fi suportat din tarif, dat fiind că nu se regăsește în Decizia 

Consilului municipal Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011. Iar acest fapt poate fi calificat ca 

depășirea atribuțiilor de serviciu de către persoanele cu funcții de răspundere a întreprinderii.   

 

Concluzia noastră este că costurile date puteau fi evitate, dat fiind că acțiunile de recuperare a 

datoriilor este una din atribuțiile Serviciului juridic și care nu au fost valorificate de către ei.   

 

Informația privind încasările efectuate de către ÎM ”Incaso” SRL și comisioanele calculate în 

perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015 este redată în tabelul 7.  
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Tabelul 7 ” Informația  privind încasările efectuate de către ÎM ”Incaso” SRL și comisioanele calculate în 

perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015”                                                                   MDL 

    

Recuperări 

total 

inclusiv 

Perioada 
Comision 

calculat 

datorii de 

baza   

dobînzi și 

penalități  

alte 

compensări  

Servicii 

juridice şi 

alte incasari 

Februarie 101858 202382 200557 293 1375 157 

Martie 570176 1073696 989505 28841 55235 117 

Aprilie 13712 27346 26213 1133     

Mai 118897 237643 236879 765     

Iunie 303558 600549 588419 9276 2854   

Iulie 272078 533474 514777 13359 5338   

August 124677 236050 215504 12068 8478   

Septembrie 130711 256540 248607 5086 2848   

Octombrie 236304 463463 446132 13644 3687   

Noiembrie 147397 287063 268861 11467 4940 1796 

Decembrie 121228 233052 217234 9547 5928 344 

Total 2014 2140595 4151258 3952686 105479 90681 2414 

Ianuarie 121080 229068 199414 24037 4548 1070 

Februarie 112709 209541 180296 18940   10305 

Martie 137104 253255 224119 19787 11194   

Aprilie 82924 162902 156929 4834 1075   

Mai 103928 205217 200113 4107 996   

Iunie 105718 137412 205855 3529 370   

 Total 2015 663463 1269736 1166725 75234 18183 11375 

În total 2 804 058 5420995 5119411 180713 108864 13789 

 

Deci, prin intermediul ÎM ”Incaso” SRL sau recuperat 5.4 mln lei și sau achitat în acest scop 

2,8 mln. lei, adică 51,9 la sută din încasări. Pe toată perioada derulării contractului dat (01 

ianuarie 2014-30 iunie 2015) datoriile locatarilor sau micșorat cu doar 1,6 mln. lei, ceea ce 

denotă o ineficiență în acest proces. Datoriile locatarilor la situația din 01.06.2015 au 

constituit 4,1 mln lei, și reprezintă  16,9 la sută din facturile curente. 

 

La utilizarea creditului bancar contractat de către întreprindere pentru instalarea geamurilor de 

termopan, sau înregistrat cosuri înalte ale dobînzilor pe care întreprindeea le-a achitat în 

această perioadă. Valoarea dobînzilor de 1,7 mln lei anual, în opinia auditului este însemnată 

și a contribuit direct la formarea pierderilor în anul 2014. Deasemenea cheltuielile respective 

nu pot fi acoperite din tarif, dat fiind că nu se regăsesc în Decizia Consilului municipal Bălți 

nr. 6/49 din 27.10.2011. Iar acest fapt poate fi calificat ca depășirea atribuțiilor de serviciu de 

către persoanele cu funcții de răspundere a întreprinderii.   

 

În perioada auditată sau remarcat și costuri înalte la telefonia mobilă  GSM, care includ și 

numere neutilizate de către angajații întreprinderii, dar achitate cu abonamente mari. 

Fiecărui angajat al întreprinderii în anul 2014, îi revine cîte 461 lei cheltuieli de telefonie 

mobilă GSM.   

 

La fel în anul 2014 au fost suportate cheltuieli de asigurare a bunurilor în mărime de 

54332 lei. De către CA ”Asterra Grup” a fost asigurată clădirea din str.I. Franco 19, pentru 

prima de asigurare de 15 523 567 lei. În cadrul efectuării misiunii de audit nu sau 

identificat posibile riscuri legate de această clădire, care în anul 2013 a suferit modernizări 

și a fost majorată valoarea de bilanț.   
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Costuri nejustificate au fost și cele de organizare a spartachiadei - 13200 lei. În perioada 

31 mai-01 iunie 2014, 44 de angajați au participat la spartachiada organizată de către 

”Vacanta Tur” SRL la Baza de odihnă ”Dumbrava Albă”. Observația noastră este că  

conform Contractului Colectiv de muncă, aceste costuri urmau să fie acoperite din contul 

fondurilor sindicatelor la care angajații contribuie. Scopul și rezultatele spartachiadei nu au 

fost documentate de către întreprindere.  

 

În septembrie 2014, a fost efectuată reparația autoturismului Scoda Superb BLAC1 la 

centrul specializat Daac Hermes SA, lucrări ce a costat entitatea 35310 lei. Observația 

noastră este că entitatea a manifestat neglijență la procurarea acestui mijloc de transport 

care a fost procurat la un preț mare și care rezultă că nu corespundea stării tehnice a 

automobilui, dacă în scurt timp a necesitat reparații esențiale. 

 

Pe parcursul perioadei verificate ÎM ”GLC Bălți” a avut raporturi civile cu SRL 

„Blackwaterhouse AVD”, care este o persoană afiliată fostului director al întreprinderii. 

Menționăm asupra unui conflict de interese apărut în aceste raporturi, care nu a fost tratat 

nici într-un mod posibil, prin faptul că directorul SRL „Blackwaterhouse AVD” este fratele 

fostului director al întreprinderii.  

Între aceste 2 întreprinderi au fost încheiate 2 contracte juridice: 

1) Contractul nr.1 din 06.01.2014, obiectul căruia este acordarea de către ÎM ”GLC 

Bălți” a spațiilor pe partea verso a facturilor de plată întocmite și prezentate 

locatarilor pentru serviciile acordate pentru aplicarea informațiilor cu caracter 

publicitar ale SRL „Blackwaterhouse AVD”. Plata pentru serviciile prestate sînt 

compensate de către SRL „Blackwaterhouse AVD” prin costul hîrtiei prezentate 

pentru imprimarea conturilor lunare.  

Contractul nu prevede care este costul serviciilor prestate de către ÎM ”GLC Bălți”. Efectiv 

în contabilitate au fost reflectate costuri privind procurarea hîrtiei în baza facturilor emise 

de SRL „Blackwaterhouse AVD”. Iar la venituri au fost calculate sume exacte în mărimea 

cheltuielilor, ceea ce constituie pentru anul 2014 - 13638,44 lei, sem.I anul 2015 - 

14154,69 lei. Impactul acestui contract este ratarea unor venituri suplimentare mai 

substanțiale pentru întreprindere în raport cu cele obținute, prin favorizarea obținerii 

veniturilor de către persoane afiliate fostului director al întreprinderii.  

2) Contractul nr.3/K/10 din 06.01.2014, care este un contract triplu, obiectul căruia 

este acordarea de către SRL „Blackwaterhouse AVD” care activează ca mandatar 

în numele SRL ”Dixi media”, a serviciilor de publicitate pentru întreprindere prin 

intermediul a 3 posturi de radio. De menționat că acest contract este semnat numai 

de către SRL „Blackwaterhouse AVD” și ÎM ”GLC Bălți”.  

Pentru prestarea serviciilor urma a fi întocmit un mediaplan care să cuprindă volumul 

serviciilor, graficul de acordare și alte condiții de amplasare a publicității, ceea cu nu s-a 

constatat în cadrul verificării. Efectiv, cheltuielile au fost recunoscute în contabilitate în 

baza facturilor emise de SRL „Blackwaterhouse AVD”, însoțite de un act de prestare cu un 

conținut formal, care au constituit în anul 2014 – 49500 lei, sem.I anul 2015 – 17025 lei. În 

cadrul verificării nu a fost posibil de argumentat caracterul complet și necesar al acestor 

cheltuieli de către factorii de decizie ai întreprinderii, urmare cărui fapt calificăm aceste 

cheltuieli drept fictive și care nu sînt necesare activității, reieșind din specificul 

întreprinderii.           
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Recomandări: 

1. De examinat posibilitatea rezilierii contractului cu ÎM ”Incaso” SRL dat fiind că pe 

perioada derulării nu și-a demonstrat eficiența, iar costurile sunt mari pentru 

entitate și nu au sursă de acoperire stabilită în tarif. 

2. De revizuit cheltuielile de telefonie mobilă în vederea diminuării acestora prin 

renunțarea la numerele libere care nu sunt utilizate de către angajații întreprinderii.  

3. De exclus sau redus la minim procesul de contractare a prestatorilor de servicii care 

sunt afiliate entității sau sunt în conflict de interese prin aplicarea procesului de 

achiziții a serviciilor și lucrărilor, recomandat în cap. II ”Sistem de control intern și 

politici”  

 

8.2.  COSTURILE DE ÎNTREȚINERE ȘI DESERVIRE TEHNICĂ A BLOCURILOR DE LOCUIT 

 

ÎM”GLC Bălți”, în calitatea sa de gestionar al fondului locativ, suportă costurile de întreținere 

și deservire a acestora, din contul tarifului aprobat de 1.02 lei/m²/lunar. Acest tarif, urmează 

să acopere integral costurile pentru fiecare metru pătrat pe următoarele domenii: 

 0,65 lei - pentru reparațiile curente ale blocurilor de locuit 

 0.11 lei – pentru întreținerea sanitară a scărilor din blocurile de locuit (salubrizare)   

 0,26 lei - pentru  administrarea (gestionarea) blocurilor de locuit. 

Asfel, în anul 2014 din această activitate sau colectat venituri în mărime de 12.2 mln. lei și 

sau suportat cheltuieli mai mari cu 6,4 mil. lei, adică 18,6 mln.lei. Depășirea costurilor asupra 

veniturilor a fost influiențată de costurile înalte pentru reparația curentă, iar pe celelate două 

componente (înteținerea sanitară și gestinare) sau înregistrat excedent de resurse. Valoarea 

veniturilor și costurilor pentru fiecare component al tarifului este redată mai jos.  

 

anul 2014 (MDL) 

Domeniu (componente ale tarifului)    Venituri înregistrate     Costuri suportate Depașirea 

(excedent) (+;-) 

Reparația curenta a blocurilor 7 767 960 12 211 745 -7 443 785 

Intreținere sanitară (salubrizare) 1 314 578 1 281 627 +35 951 

Cheltuieli de administrare (gestionare) 3 107 184 2 109 107 +998 077 

Total 12 189 722 18 602 479 -6 409 757 

 

Aceaiși situație se atestă și în primele șase luni ale anului 2015, costurile suportate pentru 

întreținerea și deservirea blocurilor de locuit la fel au depășit veniturile acumulate, însă 

depășirea este de 8,8 puncte procentuale față de 52.6 în anul 2014.  

Datele cu privire la venituri și costuri, precum și depășirea (excedentul) pentru fiecare 

component al tarifului este redată mai jos.  
 

șase luni ale anului  2015 (MDL) 

 

Domeniu (componente ale tarifului)    Venituri înregistrate     Costuri suportate Depașirea 

(excedent) (+;-) 

Reparația curenta a blocurilor 3 849 551 5 072 040 -1 222 489 

Intreținere sanitară (salubrizare) 651 462 729 927 -78 465 

Cheltuieli de administrare (gestionare) 1 539 821 772 202 +767 619 

Total 6 040 834 6 574 169 -533 335 

Notă: veniturile pe domenii (componente ale tarifului)  sunt calculate (estimate) reieșind din ponderea componentelor în tarif, 

dat fiind că entitatea nu dispune de informația privind veniturile colectate pentru fiecare component al tarifului. 
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În general, costurile suportate pentru întreținerea și deservirea blocurilor se repartizează între 

cele trei componente ale tarifului la viziunea și discreția serviciului contabil, în lipsa unui 

mecanism aprobat la întreprindere de repartizare a costurilor comune. În rezultat, aceste 

costuri  sunt distorsionate și nu prezintă o imagine veridică a costurilor reale, în plus gradul de 

credibilitate a veridicității acestora este redus și nu pot servi drept bază pentru revizuirea 

tarifului. 

În continuare se va descrie modul de formare a costurilor pe fiecare componentă a tarifului 

sub aspectul corespunderii cu cele prevăzute de tarif. 

 

a) Costuri  privind reparația blocurilor de locuit  

Din analiza efectuată mai sus reiese că din totalul costurilor suportate pentru deservirea și 

întreținerea fondului locativ de către ÎM ”GLC Bălți”, atît în anul 2014 cît și în primele șase 

luni ale anului 2015, ponderea cea mai mare o au cheltuielile de reparație. Aceste cheltuieli   

au avut o pondere de 65.6% și respectiv 77%  în costurile reale or, ponderea veniturilor în 

tarif este de  63,7 la sută.  

În expresii valorice depășirile costurilor de reparație asupra veniturilor acumulate în perioada 

01 ianuarie 2014- 30 iunie 2015 înregistrează  suma 8,6 mln. lei, dintre care 7,4 mln. lei în 

anul 2014. Structura cheltuielilor suportate pentru reparația blocurilor de locuit în perioada 01 

ianuarie 2014 – 30 iunie 2015 este redată în tabelul 7 

 

Tabelul  nr. 7 ”Consumurile suportate pentru reparația curentă a blocurilor de locuit în  

perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015”                                                    MDL 

                                   Inclusiv 

 Perioada 

Total  

consumuri 

Salariu+ 

CAS+ 

PAM TVA Materiale 

Combustib

il 

lucrari de 

ermetizare 

Lucrari de 

montare a 

țiglei 

metalice si 

ulucelor 

ianuarie  3.349.041 263.814 520.428 2.458.970 96.690 0 0 

Februarie 1.337.052 233.702 179.946 795.405 87.441 0 0 

Martie 635.293 233.778 75.692 148.394 94.252 67.979 0 

Aprilie 1.125.122 293.357 137.002 515.816 97.854 10.305 0 

Mai 1.031.868 262.393 146.083 424.342 97.974 52.899 0 

Iunie 963.229 318.759 131.887 310.270 94.606 73.406 43.150 

Iulie 773.977 394.534 54.945 182.745 107.595 42.594 0 

August 859.165 396.104 63.871 219.036 103.581 52.006 0 

septembrie 1.562.796 435.950 166.503 489.046 106.606 84.776 223.034 

octombrie 1.348.727 378.507 115.519 457.508 96.363 151.758 0 

noiembrie 1.044.031 464.862 163.149 213.593 97.562 104.149 83.190 

decembrie 1.181.444 469.150 169.015 359.459 74.662 87.455 0 

Total  anul 

2014 15.211.745 4.144.911 1.924.040 6.574.584 1.155.186 727.327 349.374 

Ianuarie 568.109 324.322 35.641 130.399 34.745 0  0 

Februarie 658.600 362.971 44.949 165.632 57.280 0  0 

Martie 721.966 325.460 45.547 111.263 54.327 58.429  0 

Aprilie 841.724 381.365 62.830 207.411 48.076 66.158  0 

Mai 957.516 426.990 190.342 266.856 66.888 87.764  0 

Iunie 1.324.125 452.136 135.145 321.108 73.395 88.348  0 

Total 6 

luni  2015 5.072.040 2.273.244 514.454 1.202.669 334.711 300.699  0 
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Din datele tabelului de mai sus rezultă că costurile de reparație sunt în principal constituite din 

cheltuieli de salariu și materiale, care sau utilizat la efectuarea lucrărilor. 

 

Conform  anexei nr. 1 la Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011, tariful 

de 0,65 lei/m² prevăzut pentru reparații ar urma să acopere lucrările de întreţinere şi reparaţie 

a elementelor constructive ale blocului locativ care au menirea de a preîntîmpina uzura 

prematură a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi menţinerea indicilor de 

exploatare a tuturor elementelor constructive, cum sînt: 

 fundamentul şi pereţii subsolurilor; 

 pereţii clădirii,  

 pereţii despărţitori; 

 planşeele; 

 acoperişurile;     

 sistemele de evacuare a apei meteorice;    

 ferestrele, uşile, scările din casa scării. 

 siteme de ventilare 

 sisteme antifumigene. 

 

Potrivit informației prezentate de către Serviciul economie și planificare, în anul 2014 au fost 

efectuate următoarele lucrări: (din contul mijloacelor proprii, credit și grant) 
 

cost  (lei)                              lucrări 

5 456 700 

2 690 000 

2 393 715 

instalarea geamurilor de termopan  

reparația scărilor 

reparația acoperișurilor 

727 327 

582 486  

lucrari de ermetizare a încheieturilor dintre panourile pereților exteriori  

lucrări de modelare a pantelor (откос)  

349 374 lucrări de montare a tiglei metalice si ulucelor   

3 012 143 alte lucrări 

15.211.745 Total  lucrări efectuate 

 

În cadrul efectuării misiunii de audit nu a fost posibil de verificat și confirmat documentar 

lucrările executate, deoarece în lipsa sistemului de control intern asupra acestui proces casarea 

materialelor se efectuază formal, în baza unor norme stabilite de entitate, pe măsura intrărilor 

(procurărilor) de materiale. La fel după aceste norme se calculează și salariul muncitorilor, 

fără a se duce evidența efectivă a volumului de lucru efectuat și cantitatea materialelor 

consumate la executarea fiecărei lucrări. 

 

Concluzia noastră este, că în lipsa surselor de acoperire entitatea a admis suportarea unor 

costuri înalte de reparație ce depășesc veniturile acumulate, iar aceste costuri nu sunt suficient 

documentate și argumentate.  

 

Printre aceste cheltuieli sunt și cele de efectuare a lucrărilor de ermetizare a încheieturilor 

dintre panourile pereților exteriori. În perioada auditată entitatea a suportat costuri în acest 

scop de 1 028 026 lei, fără TVA. Ținînd cont de faptul că după cum sa menționat în cap. V 

”Calcularea TVA”,  ÎM ”GLC Bălți” a calculat TVA la casările de materiale și serviciile 

prestate, atunci aceste cheltuieli se ridică la cifra de 1088 816 lei.  
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Lucrările date au fost efectuate de către SRL ”Servicii Comunal Tehnice”, în baza 

contractului nr. 1 din 07 ianuarie 2014 valabil pe un termen de 5 ani. Conform acestui 

contract prestatorul va efectua doar lucrările de ermetizare la un preț de 68,7 lei/m.l fără TVA, 

cu materialele Beneficiarului, fără a fi specificată valoarea contractului sau volumul de 

lucrări.  

Din punct de vedere procedural, aceste costuri se pot atribui la categoria celor nejustificate 

deoarece: partea care sa angajat sa presteze asemenea servicii este persoană afiliată 

directorului din acea perioadă, conform informațiilor oferite de angajații întreprinderii; 

contractul este unul tendențios cu foloase vădite în favoarea prestatorului. P. 7.3 din contract 

prevede că în cazul rezilierii unilaterale a contractului de către Beneficiar (ÎM ”GLC Bălți”), 

atunci acesta se obligă să achite drept recompensă Prestatorului (SRL ”Servicii Comunal 

Tehnice”) 1mln. lei în termen de 15 zile, iar în cazul neachitării acestei recompense va mai 

achita suplimentar cîte 1% zilnic din valoarea neachitată. Cîte 1% din suma restantă pentru 

lucrări Beneficiarul (ÎM ”GLC Bălți”) va mai achita pentru fiecare zi de neachitare. Referitor 

la calitatea lucrărilor efectuate de către Prestator, prevederile contractului sunt mai loiale și 

p.5.2 prevede doar remedierea neajunsurilor în caz de depistare a lucrărilor necalitative, în 

termenii stabiliți de comun acord. 

În cadrul examinării documentelor ce atestă această tranzacție sa identificat încă o dată 

caracterul formal al proceselor verbale de recepție a lucrărilor, în care sau depistat dublare de 

adrese, ceea ce impune încă o dată verificarea faptică a lucrărilor de către specialiști. Dacă e 

să ținem cont de valoarea lucrărilor și preț, atunci (SRL ”Servicii Comunal Tehnice”) ar fi 

trebuit să ermetizeze 14964 m.l. de pereti. La casarea materialelor în acest scop entitatea iarăși 

a purces la normele bine stabilite și nu a ținut evidența consumului real de materiale. 

Conform explicațiilor date de către inginerul V. Turcanu către Centrul Național Anticorupție, 

pentru 1000 m. l de pereți sau utilizat cîte 450 kg de tehnomast și cîte 510 kg  adeziv.  

Astfel, la prețul și consumul de materiale indicat de către inginer se vor cheltui: 

 

pentru 1000 m.l de pereți  80412 lei, inclusiv pentru 14964 m.l de pereți 1203288 lei, inclusiv 

Lucrări         1000*68,7 = 68700 lei 

Tehnomast   450 kg* 23,5 = 10575 lei 

Adeziv         510 kg*2,23  = 1137   lei 

Lucrări         14964*68,7 = 1 028 026 lei 

Tehnomast   6734 kg* 23,5 = 158244 lei 

Adeziv         7632 kg*2,23  = 17018   lei 

 

Costul 1 m.l de lucrări de eremetizare a costat entitatea  80,41 lei. (1203288lei/16964 m.l)  

 

În continuare în tabel se vor indica adresele identificate în actele de recepție a lucrărilor care 

se indică aceleași adrese și volumul lucrărilor care au fost indicate ca efectuate de 2 ori.  

  

adresa unde s-au 

efectuat lucrările 

factura fiscală în 

care au fost 

incluse lucrările 

data 

facturii 

numărul 

apartamentului 

volumul 

lucrărilor 

m. l  

volum de 

lucrări 

nejustificat 

1 Bulgară, 166 WI 2248114 31.05.2014 72 66   

    WI 2248120 30.10.2014 72 116 116 

2 Lesecico, 22 EAA000158342 31.12.2014 92 7,5   

   EAA000295887 31.03.2015 92 21,5 21,5 

3 Eminescu,1 WI 2248118 30.09.2014 36 28,5   

    EUG000135905 30.06.2015 36 27 27 

4 1  mai, 7a WI 2248118 30.09.2014 107 9   

    EAA000158342 31.12.2014 107 9 9 

    WI 2248118 30.09.2014 88 64   

    EAA000158342 31.12.2014 88 64 64 
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    WI 2248118 30.09.2014 92 64   

    EAA000158342 31.12.2014 92 64 64 

5 B. Glavan, 29 EAA000221885 30.11.2014 4 27   

    EUG00076049 30.05.2015 4 22 22 

6 Alexandru cel Bun,6 EAA000158342 31.12.2014 51 35   

    EUG00020061 30.04.2015 51 54 54 

  total        678,5 377,5 

 

Deci, costurile suplimentare nejustificate în acest scop vor fi de 30355 lei.(377,5 

m.l*80,41lei). 

La categoria cheltuielilor nejustificate pot fi atribuite și cheltuielile de instalare a țiglei 

metalice și ulucilor de către Proprietar-Plast SRL în mărime de 349374 lei. Această afirmație 

se bazează pe caracterul formal al documentării tranzacțiilor, în special a actelor de recepție 

lucrărilor care sunt întocmite la fel pentru unele și aceleași adrese.  

În procesul verbal nr. 09/09/4 din 04 septembrie 2014 de recepţie finală a lucrărilor de 

montare a ulucilor, semnat de ambele părţi, sînt indicate 30 blocuri locative, iar în alt proces 

verbal nr.0411/2 din 03 noiembrie 2014, sînt indicate aceleaşi 12 blocuri locative care 

figurează şi în procesul verbal din 04 septembrie 2014.  

b) Costurile de salubrizare  

Lucrările de întreţinere sanitară a blocurilor efectuate în perioada auditată au cuprins lucrările 

incluse în tarif conform anexei nr.1 la Decizia Consiliului municipal Bălți nr.6/49 din 

27.10.2011 și anume salubrizarea subsolurilor, caselor scării, spălarea şi dezinfectarea 

tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz 

comun. 

Pentru întreținerea sanitară a blocurilor de locuit în perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 2015 

sau suportat cheltuieli în mărime de 1.9 mln. lei, dintre care salariu muncitorilor circa 1,6 mln. 

lei și uzura containerelor de gunoi - 382536 lei. Mărimea costurilor de salariu ale curățătorilor 

de teritorii este incertă în situația cînd aceștea fizic nu au capacitate de a efectua volumul de 

lucru inclus în fișa de post, după cum sa descris și constatat în cap. V ”Beneficiile 

angajaților”.  

Cheltuielile privind uzura containerelor de gunoi este o cheltuială nejustificată, deoarece 

aceste containere au fost procurate de către ÎM ”GLC Bălți” în anul 2012 și au fost transmise 

în comodat întreprinderii responsabile de salubrizare Terra Salubritate SRL, respectiv nu 

constituie obiectul activității entității. Totodată, mărimea costurilor de uzură a containerelor 

are impact și asupra declarației privind impozitul pe venit pentru anul 2014, deoarece cu 

această sumă nu a fost ajustat venitul impozabil.    

 

c) Gestionarea blocurilor de locuit  

Costurile de gestionare a blocurilor de locuit este componenta în care sunt incluse celelalte 

costuri care nu se atribuie la primele două componente ca: servicii ale OCT, hirtie pentru 

chitanțe, publicitate, o parte a comisionului de incasso, etc.  0,26 lei 

Conform redistribuirii aprobate de 0,26 lei din valoarea tarifului, veniturile obținute din 

această sursă ar trebui să acopere 25,4 la sută din costurile suportate pentru deservirea și 

întreținerea blocurilor de locuit și ar urma să includă: 

a) ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate 

şi altor acte; 

b)  efectuarea operaţiunilor economice la bancă; 
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c) încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a 

apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire 

tehnică a blocului locativ, altor contracte economice; 

d) păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor 

şi încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a 

încăperilor nelocuibile din fondul locativ; 

e)  ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii 

apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor 

prestate; 

f) efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, 

întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a 

reţelelor tehnicoedilitare, inclusiv borderoul defectelor; 

g)  planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi 

curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti; 

h) înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii; 

i) asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor; 

j) pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă. 

 

Pentru gestionarea blocurilor în perioada auditată au fost cheltuiți 2,8 mln lei, sau circa cîte 

150 mii lei lunar, preponderent salariu. Observația noastră este, că cheltuielile de publicitate 

și comisionul de incaso nu fac parte din lista lucrărilor incluse în această componentă a 

tarifului.  

 

 8.3 COSTURI PRIVIND DESERVIREA ȘI ÎNTREȚINEREA REȚELELOR INTERIOARE DE 

APROVIZIONARE CU APĂ 

Conform Deciziei Consilului Municipal Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011, pentru întreținerea și 

deservirea retelelor interioare de aprovizionare cu apă a fost stabilit un tarif de 0,30 lei/1m². 

Acest tarif urmează să acopere costurile de întreținerere a retelelor de aprovizionare cu apă 

din interiorul blocurilor de locuit: verificarea tehnică a retelelor o dată la șase luni, asigurarea 

funcționalității, schimbarea pînă la 5% din sitem de aprovizionare, curătirea și profilactica 

sistemului de aprovizionare cu apă.    

În perioada 01 ianuarie 2014 -30 iunie 2015 de la aplicarea tarifului menționat sau obținut 

venituri în mărime de 5 357 471 lei inclusiv: 

 3 578 122 lei – anul 2014  

 1 779 349 lei  - șase luni 2015 

și  

sau suportat costuri în mărime de 4 998 834 lei, inclusiv: 

 3 568 020 lei  - în anul 2014 

 1 430 814 lei  - în anul 2015 

Structura  costurilor suportate pentru  întreținerea întreținerea și deservirea retelelor interioare 

de aprovizionare cu apă  a blocurilor de locuit în perioada 01 ianuarie 2014–30 iunie 2015 

este redată în tabelul 8 

 

Tabelul 8 ”Costuri de  întretinere si reparație a retelelor interioare de aprovizionare cu apa pentru  01 

ianuarie  2014 – 30 iunie 2015”                                                                                  MDL 

                                   Inclusiv 

 Perioada total salariu+CAS+CAM TVA materiale combustibil 

Ianuarie  247 724 175 793 13 435 23 514 18 414 

Februarie 290 113 123 519 27 356 19 392 24 709 
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Martie 406 585 222 463 25 093 86 690 21 028 

Aprilie 288 537 147 883 17 292 43 729 25 028 

Mai 258 899 160 116 14 947 25 846 23 733 

Iunie 338 745 197 848 22 233 39 501 26 314 

Iulie 357 197 194 785 0 62 994 29 391 

August 255 072 145 951 17 701 29 087 27 909 

Septembrie 277 745 146 689 19 491 47 425 26 924 

Octombrie 296 475 153 555 23 224 46 967 26 372 

Noiembrie 276 097 143 422 22 377 42 539 23 684 

Decembrie 274 831 146 007 24 023 15 087 23 974 

Total  anul 2014 3 568 020 1 958 031 227 173 482 771 297 480 

Ianuarie 239 812 120 658 22 216 47 931 12 209 

Februarie 224 082 143 869 10 631 18 546 6 750 

Martie 237 088 154 281 14 076 32 114 5 124 

Aprilie 234 923 138 674 18 117 38 250 10 382 

Mai 250 098 134 028 17 673 53 277 14 921 

Iunie 244 811 143 206 15 914 46 449 7 554 

Total 6 luni 2015 1 430 814 834 715 98 627 236 567 56 940 

 

Din datele din tabel rezultă că costurile legate de această activitate sunt cele salariale și 

materiale care au fost atribuite la consumuri în baza unor norme dereminate de entitate. 

Din lista lucrărilor efectuate pentru întreținerea retelelor interioare de aprovizionare cu apă în 

anul 2014, conform datelor prezentate de entitate, fac parte: 

 Reparația sistemului de apeduct – 208570 lei 

 Deservirea  tehnică și curățirea canalelor de ventilare – 43805 lei.  

  

Recomandări către fondator 

1. De instituit comisii din specialiști în constructii, care să verifice: 

a) lucrările de reparație efectate sub aspectul calitătii și duratei de viață. 

b) necesitatea, calitatea și durata de viață a lucrărilor de ermetizare a încheieturilor 

dintre panourile pereților exteriori și cantitatea de materiale consumată în acest 

scop. 

c) necesitatea, calitatea și durata de viață a lucrărilor de instalare a țiglei metalice și 

ulucelor. 

2. De elaborat și reglementat procesul de achiziții a lucrărilor și serviciilor la 

întreprinderile municipale. 

 

Recomandări către entitate 

1. De atribuit la costurile de întreținere și deservire a blocurilor de locuit, precum și a 

rețelelor inginerești doar acele costuri care sunt enumerate în decizia Consilului 

Municipal Bălți nr. 6/49 din 27.10.2011 și incluse în tarif. 

  

Concluzia generală a auditului referitoare la costurile suportate la întreținerea și 

deservirea blocurilor de locuit, precum și a rețelelor inginerești este că acestea sunt prea 

mari din motivul că de către managmentul întreprinderii au fos admise cheltuieli 

nejustificate, la compartimentul reparații (instalarea geamurilor, ermetizarea, reparații 

dubioase, amortizare OMVSD neutilizate în activitate) și administrare (comision incaso, 

dobinzi la credit și alte cheltuieli). În costuri sunt incluse cheltuieli ce nu corespund 
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tarifului, iar cele care corespund nu sunt suficient documentate și nu inspiră credibilitate. 

Aceste aspecte în ansamblu face ca tariful să devină vulnerabil. 

 

În contexul aprecierii măsurii în care tariful acoperă costurile de întreținere în continuare 

se va descrie pe tipuri de activități (tarife) abaterile înregistrate în perioada auditată. 

 

După cum a fost descris în paragraful 8.2, pentru tariful de întrețniere și deservire a blocurilor 

depășirea costurilor asupra veniturilor s-a înregistrat la componenta-reparația curentă, iar pe 

celelate două componente (înteținerea sanitară și gestinare) sau înregistrat excedent de 

resurse, per ansamblu pe tarif  însă se înregistrează o depășire esențială a costurilor asupra 

veniturilor. Pentru celelalte activtăți depășirile fie sunt neesențiale, fie costurile sunt suportate 

în limitele tarifului și sunt redate în tabelul 9 

 

Tabelul 9 ”Analiza rezultatului din activitățile desfășurate în perioada 01 ianuarie 2014-30 iunie 

2015”  

Activitate desfașurată Venituri încasate 

(MDL) 

Costuri efectuate  

(MDL) 

Excedent (depășire) 

+;- MDL 

anul 2014  

Deservirea tehnică și întreținerea 

blocurilor de locuit,  

12 189 722 18 602 479 

 

      -6 412 757 

Deservirea și întreținerea retelelor 

interioare de aprovizionare cu energie 

termică 

7 043 416 1 558 461 +5 484 955 

Deservirea și întreținerea retelelor 

interioare de aprovizionare cu apă 

3 578 122 3 568 020 

 

-10102 

Deservirea  și întreținerea ascensoarelor 1 333 968 1669517 -335 549 

6 luni ale anului 2015  

Deservirea tehnică și întreținerea 

blocurilor  

de locuit, inclusiv 

6 040 834  6 574 169 -533 335 

Deservirea și întreținerea retelelor 

interioare de aprovizionare cu energie 

termică 

3 438 128 724 455 +2 713 673 

Deservirea și întreținerea retelelor 

interioare de aprovizionare cu apă 

1 779 349 1 430 814 

 

+348 535 

Deservirea  și întreținerea ascensoarelor 669 912 782031 -112 119 

 

Din datele tabelului de mai sus și în baza concluziilor trase pe parcursul efectuării misiunii 

de audit considerăm că nu sunt premise de revizuit tarifele pentru întreținerea și 

deservirea blocurilor de locuit și rețelelor inginerești, dar trebuie de gestionat eficient 

veniturile încasate.  

 

8.4 EFICIENȚA PROIECTULUI  ”INSTALAREA GEAMURILOR DIN TERMOPAN ÎN BLOCURILE 

DE LOCUIT” 

Din explicațiile oferite de conducerea întreprinderii, proiectul respectiv a fost inițiat de către 

ÎM ”CMG Bălți”, în baza Deciziei Consiliului municipal Bălți nr.1/49 din 26.01.2012, prin 

care a fost aprobat Planul de acțiuni de îmbunătățire a eficienței energetice în mun. Bălți 

pentru anii 2011-2020, în scopul executării  HG nr.833 din 10.11.2011 „Cu privire la 

Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020”. 

Conform planului aprobat, ÎM ”GLC Bălți” urmează să întreprindă acțiuni de eficiență 

energetică în domeniul întreținerii și exploatării fondului locativ, prin sporirea (majorarea) 

anuală a volumului lucrărilor de reparație a geamurilor și ușilor cu aplicarea geamurilor duble 
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și materialelor de izolare termică contemporane, fără a fi specificate sursele de acoperire a 

acestor cheltuieli.  

În acest scop, la ședința din 27.05.2013 (proces verbal nr.4 din 27.05.2013), Consiliul director 

al ÎM ”GLC  Bălți” a adoptat decizia privind contractarea unui credit în mărime de 10 mln. lei 

pentru procurarea și instalarea geamurilor de termopan în spațiile de uz comun ale blocurilor 

locative, fără a obține acordul fondatorului asupra mărimii acestuia. Conform p.22 lit.f) din 

statutul ÎM ”GLC Bălți” stabilirea mărimii creditelor este atribuția fondatorului. 

Auditul menționează, că decizia dată a fost luată în lipsa unei evaluări cantitative și valorice a 

necesarului de geamuri și, respectiv, a necesarului de mijloace financiare pentru contractare. 

Deasemenea nu a fost făcut un studiu asupra mărimilor ratelor de creditare oferit de mai multe 

instituții financiare, pentru a argumenta decizia de a contracta creditul respectiv.   

Echipei de audit a fost prezentată de către secția financiar economică o evaluare formală a 

blocurilor locative care necesită schimbarea geamurilor, conform căreia drept criteriu 

principal de apreciere s-a utilizat doar vîrsta casei, iar blocurile cu 2 etaje nu au fost incluse în 

proiect în general. Conform acestei evaluări 308 blocuri sau 81% din cele supuse evaluării 

(377 blocuri) necesită astfel de lucrări, în timp ce în gestiunea entității se află circa 459 

blocuri.  

La 09 septembrie 2013, de către ÎM ”GLC Bălți” s-a contractat un credit bancar  în mărime de 

833 300 USD, pe un termen de 5 ani de la BC ”Moldindconbank” SA, cu o rată a dobînzii de 

10% anual. Conform prevederilor contractului de credit ratele sînt garantate de Debitor prin 

cesiuna intrărilor în cont prin acordarea Băncii a dreptului de a reține de sine stătător sumele 

restante din conturile bancar ale Debitorului, fidejusiunea Primăriei Bălți și cesiunea 

incasărilor de mijloace bănești. Rata dobînzii este flotantă și se modifică simestrial la data de 

20 ianuarie și 20 iulie. Conform condițiilor contractului, acesta conține și o componentă de 

grant în mărime de 30%, finanțate prin intermediul proiectului ”Facilității de Finanțare în 

domeniul eficienței energetice (MoREEFF)”.  

Costul total estimativ al creditului pentru o perioadă de 5 ani, reieșind din condițiile 

contractului încheiat la 09.09.2013, este evaluat la suma de 1 088 795 USD, inclusiv 833 300 

USD -valoarea creditului și 255 495 USD dobînda aferentă (sau 31% din valoarea creditului). 

La 08.04.2015, de către ÎM ”GLC Bălți” a fost semnat un acord adițional nr. 14 la contractul 

de credit, conform căruia dobînda aferentă creditului a fost majorată cu 3174 USD, respectiv 

valoarea estimată a creditului se ridică pînă la 1 091 969 USD.   

Geamurile termopan cu 4 camere au fost procurate de la SRL”Vefasistem-Companie” la un 

cost mediu de 1066 lei/1m². Pentru achiziționarea geamurilor nu a fost organizat un concurs 

de achizitii, din motivul expus mai sus în p.2.5 că la întreprindere nu există asemenea 

proceduri. Cu această companie s-a încheiat contracte de procurare și instalare a geamurilor 

pentru fiecare bloc separat. Conform condițiiilor contractului furnizorul se obligă să 

demonteze geamurile vechi să transporte și instaleze geamurile noi pentru fiecare bloc locativ 

cu plata integrală în avans. 

Documentarea procesului de procurare și instalare a geamurilor a fost realizată prin eliberarea 

de către furnizor a facturilor fiscale în corespundere cu contractele încheiate, precum și 

întocmirea și semnarea actelor de primire-predare pentru executarea lucrărilor de instalare. 

Altă documentație specifică procesului de coordonare a lucrărilor din partea întreprinderii, 

cum ar - stabilirea prealabilă a listei caselor unde se preconizează schimbarea geamurilor, 

graficul instalării, efectuarea comenzii preventive, etc., nu a fost prezentată.    
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Valoarea efectivă a costului geamurilor procurate constituie 11.443.079 lei, care a fost 

achitată integral din contul creditului - 10 045 201 lei și parțial din contul mijloacelor bănești 

primite sub formă de grant - 1 397 878 lei. O informație mai amplă privind utilizarea 

mijloacelor grantului este prezentată în p.7.3 de mai jos.  

În tabelul nr. se prezintă o informație generalizată a volumului de lucrări efectuat.  

    

Tabelul nr.10 Volumul lucrărilor efectuate din contul creditului și grantului primit pentru realizarea 

proiectului  ”Procurarea și instalarea geamurilor din termopan din blocurile locativ” în perioada octombrie 

2013-decembrie 2014 

 

 

Sursele de finanțare a lucrărilor 

 

Blocuri 

(unităti) 

Geamuri  

Glafuri 

(m/l) 

 

Pervaz

uri 

(m/l) 

 

Valoarea 

lucrărilor, 

MDL 

(Unități) m2 

Din contul creditului 222 2912 9421,76   10 045 201 

Din contul grantului (valoarea încasata 

de 3 124 680 lei) 

 schimbarea geamurilor din blocurile 

locative 

 schimbarea geamurilor la etajul tehnic la 

clădirile cu ascensoare 

 schimbarea geamurilor, ușilor la 

solicitările persoanelor fizice social 

vulnerabile  

 schimbarea glafurilor la geamurile noi 

instalate 

 schimbarea geamurilor, ușilor la 

apartamentul str. 1 mai, nr. 79, aflat la 

balanța ÎM GLC Bălți 

94 454 

 

91 

896,29  

 

1,9 

 

 

1,9 

1 397 878 

1 018 757 

   184 956 

 

57954 

 

81853 

 

48713 

 

În conformitate cu acordul de împrumut semnat între BERD și BC Moldindconbank SA în 

vederea acordării Facilității de Finanțare în domeniul eficienței energetice (MoREEFF), ÎM 

”GLC Bălți” a beneficiat de un grant de 30% din valoarea împrumutului acordat. Valoarea 

totală a acestui grant a constituit 3 124 680 lei, sumă ce a fost încasată efectiv de întreprindere 

la contul său bancar.  

Din valoarea totală a mijloacelor financiare obținute din grant s-au utilizat în scopul 

proiectului doar 1 397 878 lei, din care 1 018 757 lei au fost utilizați pentru schimbarea 

geamurilor, iar 379 121 lei au fost utilizați pentru lucrări legate de instalarea acestor geamuri. 

Diferența mijloacelor financiare de 1 726 802 lei din contul grantului a fost utlizate în alte 

scopuri ale întreprinderii, diferite de cele legate de procurarea și instalarea geamurilor.  

 În cadrul verificării s-a constatat, că ÎM ”GLC Bălți” a efectuat schimbarea geamurilor și 

pervazurilor în valoare totală de 184 956 lei la etajul tehnic la clădirile cu ascensoare, din 

contul mijloacelor  grantului. Lucrările date s-a efectuat în 46 blocuri locative din totalul de 

63 blocuri care dispun de ascensoare, în lipsa unei argumentări, bazate pe evaluarea și 

identificarea obiectelor care necesită aceste lucrări precum și a evaluării costului lucrărilor de 

reparație a geamurilor, care eventual puteau fi mai mici decît schimbarea completă a lor.  
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Auditul califică ca nejustificate și cheltuielile în sumă de 48 713 lei, legate de schimbarea 

geamurilor, ușilor la apartamentul nr.79, din blocul locativ amplasat în str. 1 mai, 9a, care este 

proprietatea ÎM Fotbal club Bălți conform extrasului ÎS Cadastru, în același timp aflîndu-se la 

balanța ÎM ”GLC Bălți”. În plus pentru aceste apartamente nu a fost calculată și achitată plata 

pentru serviciile comunale.  

Astfel, din contul creditului și grantului primit au fost schimbate 10318 m ² de geamuri din 

262 blocuri locative, adică 85% din evaluarea inițială. Costul total estimat al acestui proiect la 

finalitate va atinge mărimea de circa 23,1 mln.lei, inclusiv: 

MDL                                 Destinație 

11 443 079  

2 582 617  

2 166 595  

582 486   

24 286 

 costul geamurilor și lucrările de instalare 

 dobînda calculată și achitată pentru creditul contractat;  

 diferența de curs valutar calculată și achitată la credit 

 lucrări de reparație și restabilire a pantelor 

cheltuieli de încărcare, transportare și depozitare a deșeurilor rezultate din 

demontarea geamurilor.  

16 799 063                       Total costuri efectiv suportate 

2 020 983                         soldul dobînzii de achitat în perioadele următoare 

4 320 267                         diferențe negative de curs valutar ce vor apărea în perioadele rămase                                                                                                                                                                     

6 341 250                         Total cheltuieli ale perioadelor viitoare 

23 140 313                        Total costul estimat al  proiectului 

 
Notă: a) cursul valutar aplicat la evaluarea costurilor ulterioare este stabilit cel din 31.08.2015; 

d) lucrările de reparație și restabilire a pantelor au fost evaluate de echipa de audit reieșind din suprafața 

reparată conform datelor secției tehnice și de producere despre volumul lucrărilor îndeplinite 8875,3 m2 

și costul lucrărilor conform normelor 65,63 lei / 1m²  

 

Rezultativ, în situația în care ÎM ”GLC Bălți” implementa proiectul respectiv din surse proprii 

costurile se reduceau pînă la 12 mln. lei, în comparație cu costul de 23.1 mln. lei condiționat 

de situația contractării creditului bancar.  

Urmare a costurilor înalte, de către managementul entității a fost luată decizia de a modifica 

structura tarifului pentru deservirea și întreținerea blocurilor de locuit stabilit în mărime de 

1,02/m², în vederea acoperirii costurilor de instalare a geamurilor din contul acestui tarif. 

Astfel, prin ordinul Directorului nr.313 din 31.10.2013 sa dispus ca 0,015 lei/1m² din tariful 

de 1,02 lei/1m² să constituie cheltuielile pentru instalarea geamurilor, fără a se menționa din 

contul cărei componente. Menționăm că adoptarea unei asemenea decizii nu intră în 

atribuțiile conducerii executive ale ÎM ”GLC Bălți”, dar a Consiliului Municipal Bălți. 

Astfel se constată o depășire a atribuțiilor de serviciu a directorului întreprinderii.    

Chiar și așa, acest tarif va acoperi costurile respective într-un termen foarte îndelungat, de 

circa 128 ani, calcul efectuat estimativ reieșind din suprafața totală de 1 mln m²  la tariful de 

0,015 lei/ m², unde: 23.1 mln lei – costul proiectului și 180 mii lei/anual  - venituri decontate 

(1mln.x0,015 lei/ m² x12 luni).   

Obligațiunile financiare ulterioare ale ÎM ”GLC Bălți” (pînă în septembrie 2018) privind  

rambursarea creditului sunt estimate la 14. 1mln. lei. (rate, dobînzi și diferențe de curs 

valutar). 
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În rezultatul analizei fluxului mijloacelor bănești intrate în contul de decontare în anul 2014 și 

șase luni ale anului 2015, auditul a determinat că, reieșind din încasările bănești lunare de 2,1 

mln. lei, pe care entitatea le înregistrează, obligațiunilor financiare le vor reveni 18 la sută din 

flux (cîte 378 mii lei lunar). Acest fapt poartă un risc semnificativ asupra capacității de plată a 

întreprinderii în perioadele ulterioare respective pentru acoperirea necesitățile curente.   

Conform estimărilor auditului, într-o perioada de 5 ani, putea fi asigurată schimbarea treptată 

a aceluiaș număr de geamuri în valoare a cîte 2,4 mln. lei anual (12 mln. lei/60 luni), fără 

contractarea creditului, ceea ce constituie doar 30 la sută din veniturile anuale înregistrate 

pentru reaparația blocurilor de locuit de 7,8 mln. lei.  

În cadrul realizării proiectului „Procurarea și instalarea geamurilor din blocurile locative” 

ÎM GLC Bălți a suportat cheltuieli pentru încărcarea, transportarea și depozitarea deșeurilor 

rezultate din schimbarea geamurilor în sumă de 8,4 mii lei în anul 2013 și în sumă de 15,8 mii 

lei în anul 2014, total 24,2 mii lei. Conform documentelor primare contabile aceste lucrări s-

au efectuat la 47 blocuri locative în anul 2013 și în 60 blocuri în anul 2014, total în 107 

blocuri din numărul de 262 blocuri la care au fost schimbate geamurile. În urma demontării, 

în baza actelor comisiei pentru luarea la evidență a deșeurilor calculate sau înregistrat deșeuri 

din lemn în cantitate de 96,47 m3 în valoare de 19,2 mii lei. 

Conform deciziei comisiei create în cadrul întreprinderii, cantitatea deșeurilor a fost 

determinată prin aplicarea coeficientului 0,01 m³ deșeuri pentru 1m² suprafață de geam 

reieșind din termenul mare de exploatare (din anii 60-70 ai secolului trecut). Urmează de 

menționat, că coeficientul aplicat este de 10 ori mai mic decît norma medie de casare a 

lemnului pentru confecționarea geamurilor duble care constituie 0,1m³ pentru 1m² suprafață 

de geam.  

Auditul a constatat, că datele reflectate în actele de luare la evidență nu sînt în corelare și nu 

corespund cu datele privind geamurile instalate și datele privind calcularea salariului pentru 

transportarea și depozitarea deșeurilor, și conform actelor de primire-predare a lucrărilor de 

instalare. Aceste divergențe sunt redate în tabelul de mai jos: 

perioada 

conform actelor de instalare 

a geamurilor 

Conform borderourilor de 

calculare a salariului  

conform actelor de luare la evidență 

a deșeurilor 

numărul de 

geamuri 

suprafața 

geamurilor 

m2 

suprafața geamurilor m2 

numărul 

de 

geamuri 

suprafața 

geamurilor 

m2 

deșeuri 

m3 

octombrie 2013 355 1502,05 1247,7       

noiembrie 2013 886 1953,36 560       

decembrie 2013 661 2102,56 1200 1241 3447 34,47 

ianuarie 2014 672 2836,69 3855,92 1003 3738 37,38 

februarie 2014 244 796,86 371 334 1267,33 12,67 

martie 2014 18 41,58 72       

aprilie 2014 76 188,66 632,9 18 41,58 0,42 

  90 187,67   248 798,35 7,98 

mai 2014 123 339,27 153,6 162 362,46 3,62 

iunie 2014 49 76,07         

septembrie 2014 86 184,45         

octombrie 2014 87 90,1     

noiembrie 2014 2 3,22     

decembrie 2014 17 15,51     

total 3255 10318 8093,12 3006 9654,72 96,55 
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Datele reflectate în tabel denotă o evidență formală și neconformă a deșeurilor rezultate din 

demontarea geamurilor, nerespectarea perioadelor de întocmire a documentelor primare 

corespunzător datei reale de săvîrșire a lucrărilor și faptelor economice, aplicarea unui 

coeficient neargumentat de obținere a deșeurilor și indică la prezența riscurilor de 

neînregistrare integrală a acestora. Astfel, în cazul aplicării unui coeficient de două ori mai 

mic decît norma utilizată la confecționarea geamurilor (0,1m³), adică de 0,05m³/1m² de 

suprafață de geam, volumul deșeurilor obținute ar fi constituit  410 m3, ci nu 96,47 m³ 

înregistrate de către entitate, ceea ce este de 4,2 ori mai mare.  

 

Concluziile noastre asupra acestui aspect sînt următoarele: 

 Mărimea creditului contractat nu a fost determinată de către fondator, prin ce a fost 

încălcat p.22 lit.f) din statutul întreprinderii prin faptul emiterii de către consiliul-

director a deciziei nr.4 din 27.05.2013; 

 Costurile de 23.1 mln. lei suportate  pentru instalarea geamurilor în blocuile de locuit 

sau dovedit a fi prea înalte, dat fiind că nu sa făcute o estimare inițială cu stabilirea 

impactului financiar; 

 Nu a fost fundamentată decizia de contractare a SRL ”Vefasistem-Companie” și 

această achiziție nu a fost autorizată nici de consiliul-director și nici de CMB potrivit 

prevederilor p.10.4 și 10.5 din Regulamentul privind modul de posesiune, de folosință 

și de dispoziție asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul m. Bălți, 

aprobat prin decizia CMB nr.16/23 din 25.12.2012;   

 Documentarea procesului de procurare și instalare a geamurilor nu a fost efectuată 

adecvat; 

 Directorul întreprinderii și-a depășit atribuțiile de serviciu, cînd a dispus modificarea 

coeficientului de utilizare a tarifului pentru acoperirea cheltuielilor pentru instalarea 

geamurilor, conform ordinului emis nr. 313 din 31.10.2013; 

 Conform anexei nr.1 la decizia CMB nr.6/49 din 27.10.2011, din valoarea tarifului 

pentru deservirea și întreținerea blocurilor de locuit stabilit în mărime de 1,02/m² nu 

sînt prevăzute cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor de schimbare a geamurilor cu 

scopul îmbunătățirii eficienței energetice; 

 Există riscuri înalte pentru Primăria mun. Bălți, dat fiind că achitarea creditului este 

garantată prin fidejusiunea Primăriei Bălți  și cesiunea incasărilor de mijloace bănești, 

ceea ce semnifică faptul că în cazul în care ÎM ”GLC Bălți” nu are capacitate de a 

achita ratele conturile Primăriei Bălți vor fi blocate. 

 Utilizarea neargumentată în anul 2014 a mijloacelor grantului la instalarea geamurilor 

și pervazurilor la etajul tehnic din clădirile cu ascensoare în mărime  de 184 956 lei.   

 Utilizarea neargumentată în anul 2014 a mijloacelor grantului la instalarea geamurilor 

și  ușilor la ap.79, din str. 1 mai, 9a, aflat la balanța ÎM GLC Bălți, dar de facto fiind 

conform extrasului ÎS Cadastru proprietatea ÎM Fotbal club Bălți și pentru care nu a 

fost calculată și achitată plata pentru serviciile comunale. 

 Evidență deșeurilor rezultate din demontarea geamurilor este una formală  și 

neconformă,  expimată prin necorespunderea datelor privind numărul blocurilor 

locative, geamurilor demontate și suprafața lor din actele de primire-predare a 

lucrărilor de instalare, borderourile de calculare a salriului pentru lucrările de 
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transportare și depozitare a deșeurilor și actele de luare la evidență a acestora, fapte ce 

denotă  prezența riscurilor majore de neînregistrare integrală a acestora. 

 

8.5. UTILIZAREA MIJLOACELOR OBȚINUTE DE LA BUGETUL MUN. BĂLȚI  

 

În perioada 2014 - I sem. 2015 întreprinderea a obținut venituri din servicii prestate Primăriei 

m. Bălți. Pentru fiecare perioadă gestionară între Primăria m. Bălți și ÎM ”GLC” a fost 

încheiat un ”contract de transfer” pe durata unui an calendaristic: 01 ianuarie - 31 decembrie. 

Potrivit clauzelor contractului, Primăria mun. Bălți transmite în obligația ÎM ”GLC” unele 

servicii legate de întreținere a fondului locativ aflat în gestiune economică la întreprindere, 

care sînt: 

- Măsuri de protecție civilă a populației și de întreținere a obiectelor de protecție civilă; 

- Eliberarea diverselor certificate, copii și extrase la solicitarea organelor interne, 

militare, administrative, de asigurare socială, evidența și înregistrarea populației; 

- Întreținerea și deservirea centrelor de tineret și secțiilor de poliție; 

- Combaterea rozătoarelor și insectelor în fondul locativ; 

- Întreținerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor; 

- Confecționarea plăcuțelor pentru indicatorii stradali; 

- Reparația și deservirea tehnică a elementelor constructive a caselor, unde locuiesc 

persoane social-vulnerabile; 

- Diagnosticarea tehnică a ascensoarelor, termenul de exploatare a cărora depășește 25 

ani; 

 

Volumul alocațiilor în bugetul municipal au fost aprobate în baza devizelor de cheltuieli 

prezentate de întreprindere. În tabelul de mai jos se prezintă informația privind alocațiile 

prevăzute în bugetul municipiului Bălți pe tipuri de activități pentru anul 2015.  

 

Tabelul 11 ”Volumul alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Bălți în anul 2015”          MDL 

   

Planificat 

Inclusiv, componentele articolelor de cheltuieli 

 Activități Cheltuieli 

salariale 

și 

contribuții 

Cheltuieli 

de regie  

(nakladnie

) (10%) 

Suprave

ghere 

tehnică 

(1,5%) 

Alte 

cheltuieli 

TVA 

1 Măsuri de protecție civilă a 

populației și de întreținere a 

obiectelor de protecție civilă 

88000 56464 6568 1084 9217 14667 

2 Eliberarea diverselor certificate, 

copii și extrase la solicitarea 

organelor interne, militare, 

administrative, de asigurare 

socială, evidența și înregistrarea 

populației 

334000 236373 24929 4113 12918 55667 

3 Întreținerea și deservirea 

centrelor de tineret 

237000 x 13967 2919 180614 39500 

4 Combaterea rozătoarelor și 

insectelor în fondul locativ 

200000 x 14928 2463 149276 33333 

5 Întreținerea terenurilor de uz 

comun din interiorul cartierilor 

1650000 x 123153 20320 1231527 275000 

6 Confecționarea plăcuțelor 100000 x 7464 1232 74637 16667 
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pentru indicatorii stradali 

7 Reparația și deservirea tehnică 

a elementelor constructive a 

caselor, unde locuiesc persoane 

social-vulnerabile 

1300000 x 97029 16010 970294 216667 

8 Diagnosticarea tehnică a 

ascensoarelor, termenul de 

exploatare a cărora depășește 

25 ani 

491000 x x 6145 402103 82752 

 Total 4400000 292837 288038 54286 3030586 734253 

   

În urma analizei structurii cheltuielilor incluse în devizul prezentat de către întreprindere, 

pentru fiecare activitate, s-a constatat următoarele: 

Referitor la măsurile de protecție civilă a populației și de întreținere a obiectelor de 

protecție civilă 

Calculul este efectuat în baza cheltuielilor salariale calculate pentru o persoana pe perioada 

unui an calendaristic, care este angajat al întreprinderii. De fapt, acest angajat desfășoară 

activități legate de protecția civilă a populației pe întreg teritoriul m. Bălți - responsabilitate 

care aparține primăriei m. Bălți. De altfel, în cadrul primăriei activează o persoană, care are 

aceleași responsabilități. Prin urmare, primăria m.Bălți asigură executarea responsabilităților 

legate de protecția civilă a populației prin prisma activităților efectuate de către angajatul său 

și pentru care sînt suportate cheltuielile respective. Finanțarea acestei măsuri prin intermediul 

întreprinderii este percepută în rezultatul auditului drept o dublare a cheltuielilor bugetare, în 

acest scop: o dată prin asigurarea cu salariu a persoanei responsabile de acest domeniu din 

Primăria mun. Bălți și încă o dată prin alocarea de mijloace financiare ÎM ”GLC Bălți” pentru 

aceiași destinație.  

 

Referitor la eliberarea diverselor certificate la solicitarea organelor de stat      

Baza acestui calcul este constituită din fondul de salarizare și taxele aferente pentru 4 

persoane a secției informaționale din cadrul întreprinderii. Pe lîngă certificatele eliberate 

persoanelor fizice la solicitarea organelor de stat care sînt acordate gratis, întreprinderea 

eliberează și contra plată certificate similare și de altă natură prin intermediul aceleiași secții 

informaționale. Plata este percepută conform tarifelor stabilite prin ordinul directorului 

întreprinderii nr.032 din 31.01.2014.  

Din aceste activități în anul 2014 au fost obținute venituri în mărime de 155750 lei și în sem.I 

al anului 2015 - 73524 lei. Certificatele eliberate gratis ocupă o pondere mică în totalul 

certificatelor eliberate. Spre exemplu, în luna august 2015 au fost eliberate 204 certificate 

contra plată și 64 certificate gratis. Observația noastră este, că suma finanțată din buget 

pentru aceste activități acoperă toate costurile suportate de întreprindere pentru această 

activitate, adică pentru volumul întreg de certificate eliberate, nu doar pentru cele eliberate 

organelor de stat, iar suma alocată de la buget nu a fost calculată în raport cu cheltuielile 

necesare pentru eliberarea certificatelor organelor de stat.   

Ținînd cont de calitatea de fondator al Consilului Municipal Bălți și de Autoritate Publică 

Locală în același timp, considerăm oportun de a eficientiza utilizarea mijloacelor bugetare în 

cazul finanțării activității de eliberare a diferitor certificate către organele de stat. În acest sens 

recomandăm fondatorului ca la determinarea cheltuielilor de finanțare a activităților 

respective să țină cont de veniturile obținute de către întreprindere din activitatea similară.       
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Referitor la deservirea și întreținerea centrelor de tineret 

Estimările de finanțare de la buget în acest scop, reprezintă calculul cheltuielilor anuale 

privind consumul utilităților (apă, energie electrică, energie termică), precum și a cheltuielilor 

de întreținere și deservire a spațiilor nelocuibile, determinate conform tarifelor aprobate.  

Recomandare fondatorului: Transmiterea centrelor de minori și tineret din gestiunea 

ÎM GLC Bălți în gestiunea Direcției învățămînt, tineret și sport, care ghidează activitatea 

acestor centre. 

 

Referitor la combaterea rozătoarelor și insectelor în fondul locativ 

Baza acestui calcul o constituie cheltuielile efective de deratizare și dezinfectare a 

subsolurilor și camerelor de gunoi prestate de către Centru de sănătate publică, care pentru 

anul 2015 au fost planificate în valoare de 149276 lei. Celelalte cheltuieli incluse în deviz 

reprezintă cheltuieli de regie - 14928 lei, supraveghere tehnică - 2463 lei și TVA - 33333 lei. 

Observația noastră este, că pentru realizarea acestor activități nu este necesar de alocat alte 

resurse suplimentare, decît pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciile prestate de către 

Centru de sănătate publică. Ținînd cont de faptul, că în cadrul primăriei mun Bălți activează 

Direcția serviciilor comunale, recomandăm fondatorului să pună în sarcina acestei 

subdiviziuni coordonarea procesului de deratizare și dezinfectare a subsolurilor și camerelor 

de gunoi, iar achitarea pentru serviciile prestate să fie efectuată direct către Centru de sănătate 

publică în baza facturilor emise de către aceștea. Astfel vor fi evitate cheltuielile 

suplimentare: de regie, supraveghere tehnică și TVA.    

 

Referitor la întreținerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor 

Devizul de cheltuieli pentru aceste activități în sumă totală de 1650000 lei este compus din 

următoarele elemente: 

1) instalarea elementelor de joc pentru terenurile de joc pentru copii  - 1135000 lei; 

2) instalarea scaunelor                                                                           - 64600 lei; 

3) servicii de instalare, reparații, etc.                                                     - 31927 lei; 

4) cheltuieli de regie                                                                               - 123153 lei; 

 5) supraveghere tehnică                                                                          - 20320 lei;  

 6) TVA                                                                                                   - 275000 lei. 

 

De fapt, mijloacele financiare alocate pentru primul element inclus în deviz au fost utilizate 

pentru procurarea elementelor de joc, dar nu pentru instalarea lor. Urmare analizei acestui 

aspect perceperea noastră este, că finanțarea acestei acțiuni prin intermediul întreprinderii a 

avut drept scop evitarea (ocolirea) procedurilor stabilite pentru achizițiile publice, în cazul 

cînd aceste achiziții ar fi fost efectuate direct de Primăria m. Bălți. O analiză mai detaliată a 

procesului de achiziții respective este prezentată în paragraful 8.6. din raport. Consecință 

acestui fapt au fost majorate nejustificat cheltuielile bugetare la valoarea cheltuielilor de regie, 

supraveghere tehnică și TVA în sumă totală de 418473 lei.      

 

Referitor la confecționarea plăcuțelor pentru indicatorii stradali 

Calculul cheltuielilor respective este susținut de devizul de cheltuieli necesare pentru 

confecționarea unui indicator și de devizul de cheltuieli necesare pentru instalarea unui 

indicator. Un element al calcului, pe lîngă cheltuielile materiale, este salariul anual și valoarea 
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contribuțiilor respective a 2 angajați ai întreprinderii, care efectuează lucrări de imprimare a 

textului și de vopsire a indicatorilor. Din analiza efectuată nu s-a putut determina dacă acești 

lucrători sînt ocupați cu normă deplină a zilei de muncă pentru lucrările respective, ținînd cont 

de faptul că pentru anul 2015 urmează să fie confecționate 864 de bucăți de plăcuțe.                                                         

 

Referitor la reparația și deservirea tehnică a elementelor constructive a caselor, unde 

locuiesc persoane social-vulnerabile 

Elementele de bază a acestui calcul sînt: reparația acoperișului, reparația echpamentelor 

sanitare, reparația apartamentelor/caselor. Pentru reparația acoperișului sînt întocmite 2 devize 

de cheltuieli cu determinarea costurilor pentru 1m
2
. Noi nu am putut obține în cadrul 

verificării informații suplimentare referitor la faptul cum au fost determinați indicii cantitativi 

ai acestor calcule și care au fost criteriile de estimare. Deasemenea nu ne putem expune 

certitudinea asupra corectidunii cheltuielilor efective suportate pentru aceste scopuri din cauza 

caracterului formal de oformare documentară. O descriere mai detaliată a modului de evidență  

a consumului de materiale este redată în cap. IV ”Stocuri”  

 

Referitor la diagnosticarea tehnică a ascensoarelor, termenul de exploatare a cărora 

depășește 25 ani 

Calculul acestor cheltuieli se bazează pe costul serviciilor de certificare a ascensoarelor 

expluatate pe o perioadă ce depășește 25 ani, care constă în verificarea și eliberearea unei 

autorizații de către o instituție certificată în domeniu. Observația noastră este, că pentru 

realizarea acestor activități nu este necesar de alocat alte resurse suplimentare, decît pentru 

acoperirea cheltuielilor aferente serviciile prestate de către prestator în baza facturilor emise. 

Ținînd cont de faptul, că în cadrul primăriei mun. Bălți activează Direcția serviciilor 

comunale recomandăm fondatorului să pună în sarcina acestei subdiviziuni coordonarea 

procesului de certificare a ascensoarelor, iar achitarea pentru serviciile prestate să fie efectuată 

direct de către Primăria m. Bălți sau să identifice alte surse de acoperire a cheltuielilor din 

contul activității  ÎM ”GLC Bălți”. Astfel vor fi evitate și cheltuielile suplimentare de regie, 

supraveghere tehnică și TVA.    

  Analizînd modul de formare a acestor cheltuieli am ajuns la următoarele concluzii:  

1) pentru toate tipurile de activități au fost planificate cheltuieli neargumentate documentar 

numite ”cheltuieli de regie” și ”supraveghere tehnică”, care pentru anul 2015 sau ridicat la 

342324 lei, inclusiv 288038 lei în anul 2014 și 54286 lei în anul 2015.  

2) cheltuielile aferente activităților cu nr.1, 2, 4, 5, 8 din tabelul 11, care puteau fi finanțate 

direct din buget, precum și cheltuielile incluse neargumentat numite ”cheltuieli de regie” și 

”supraveghere tehnică”, cheltuielile privind suma TVA calculată a constituit o povară 

financiară suplimentară de circa 406391 lei.    

În contextul celor relatate recomandăm fondatorului să revadă mecanismul și modul de 

evaluare a activităților finanțate de la buget.       

 

8.6. EFICIENȚA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE A TERENURILOR DE JOC FINANȚATE DIN 

BUGETUL MUN. BĂLȚI 

   

În perioada anilor 2011-2015, în baza contractelor privind transferurile efectuate anual cu 

Primăria un. Bălți, ÎM ”GLC  Bălți” a efectuat lucrări de amenajare a terenurilor în teritoriile 
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dintre cartiere. Volumul transferurilor din buget pentru fiecare an este determinat de planul de 

finanțare anexat la contract și întocmit reieșind din sumele de cheltuieli planificate în bugetul 

anual aprobat.  

Ca argumentare a planului de finanțare întreprinderea a prezentat calculul cheltuielilor pentru 

lucrările date care includ procurarea și instalarea elementelor de joc, reparația și întreținerea 

terenurilor existente (umplerea nisipierelor cu nisip, confecţionarea şi instalarea băncilor, 

vopsirea elementelor). După cum se prezintă în tabelul  12, pentru perioada 2011 - I semestru 

2015, conform bugetului precizat, a fost planificată suma de 6597,6 mii lei,  s-a finanțat 

efectiv 6597,6 mii lei, din care 5494,2 mii lei sau 83,3% au fost utilizați pentru procurarea 

elementelor de joc, iar 1103,4 mii lei constituie lucrările de instalare a acestora şi cele de  

întreținere, reparație a terenurilor existente. 

Tabelul 12 ”Volumul alocațiilor prevăzute și utilizate pentru amenajarea terenurilor de  joc în mun. 

Bălți în perioada anilor 2011-30 iunie 2015                                mii lei 

perioada Buget 

aprobat 

Buget 

modificat 

Buget 

precizat 

Volumul 

lucrărilor 

îndeplinite 

Finanţat  Procurări elemente de joc 

SRL 

Power 

Team 

SRL Eco 

Building 

Stage 

total 

2011 360 833,9 1193,9 1193,9 1193,9 1861,2   1861,2 

2012 730,3 238,31 988,61 1081,69 988,61 539,3 200,8 740,1 

2013 1165 195,29 1360,29 723,86 1360,29   386,5 386,5 

2014 1060 208,9 1404,8 2041,2 1404,8   1620,5 1620,5 

Sem.I 

2015 1650   1650 1879,7 1650   885,9 

 

885,9 

total: 4965,3 1476,4 6597,6 6920,35 6597,6 2400,5 3093,7 5494,2 

 

Sumele din buget au fost transferate în baza actelor de îndeplinire a lucrărilor și facturilor 

prezentate de ÎM ”GLC Bălți” și vizate de  Direcția gospodărie comunală și Direcția generală 

financiar-economică din cadrul Primăriei mun. Bălți.  

Contractul privind transferurile nu stipulează pentru ÎM ”GLC Bălți” condițiile de planificare 

a numărului de terenurilor de joc, amplasarea lor, precum și condițiile și cerințele de 

achiziționare a elementelor de joc pentru aceste terenuri. Conform explicațiilor primite, 

instalarea elementelor de joc se efectuiază în baza solicitărilor primite de la cetățeni pe 

parcursul anului și discuțiilor cu locatarii. Pentru modificările spre majorare a sumelor 

planificate inițial în buget pentru aceste lucrări întreprinderea prezintă Direcției generală 

financiar-economică actele de îndeplinire a lucrărilor ca justificare a cheltuielilor 

suplimentare faţă de cele iniţial aprobate. Analiza de către audit a componenței terenurilor de 

joc a constatat, că acestea diferă după numărul și natura elementelor pe care le conțin. Din 

cele relatate, auditul relevă că planificarea bugetară pentru lucrările date este efectuată în lipsa 

unei evaluări argumentate a necesarului de terenuri de joc, componenței de elemente și 

amplasării lor.  

Începînd cu anul 2013 ÎM ”GLC Bălți” a achiziționat elemente de joc de la un singur agent 

economic - SRL „Eco Building Stage” în baza contractelor încheiate după cum urmează:  

contract suma, mii 

lei 

acord adițional suma, 

mii lei  

suma total 

contractată, mii 

lei 

achiziționat, 

mii lei  

achitat,  

mii lei  

034 din 25.01.2013 1483,7 1 din 11.02.2014 - 460,8 1022,9 386,5 387,3 

027 din 24.01.2014 691,1 1 din 10.07.2014 432,5    

  2 din 07.11.2014 267,2 1390,8 1620,5 1616,4 

022 din 21.01.2015 1256,3 1 din 16.04.2015 130,4 1386,7 885,9 800 
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În conformitate cu p.c.t. 10.4. din Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi 

de dispoziţie asupra patrimoniului proprietate municipală, aprobat prin Decizia CMB nr. 6/23 

din 24.12.2012, Fondatorul în persoana Consiliului municipiului aprobă decizii de efectuare a  

lucrărilor de  reparaţie, îmbunătăţire a bunurilor mobile şi  imobile, procurarea proprietăţii 

şi/sau construcţie a obiectelor noi costul cărora depăşeşte 50 000 lei. Pentru  aprobarea  

deciziei  respective,  întreprinderile  prezintă  în  mod  obligator  acordul  Consiliului-

Director.  

Procurarea elementelor de joc de căre ÎM GLC a fost efectuată în lipsa acordului Cosiliului-

Director, în lipsa Deciziei CMB, fără o planificare argumentată a necesarului pentru procurare 

şi fără petrecerea şi documentarea procedurii de evaluare a mai multor oferte în scopul 

selectării celei mai avantajoase, cea ce produc riscuri de procurari nejustificate sau la preţuri 

exagerate. După cum s-a menționat și în p.7.3 perceperea noastră este, că finanțarea acestei 

acțiuni prin intermediul întreprinderii a avut drept scop evitarea (ocolirea) procedurilor 

stabilite pentru achizițiile publice, în cazul cînd aceste achiziții ar fi fost efectuate direct de 

Primăria m. Bălți.  

În scopul argumentării celor relatate auditul a evaluat preţurile de procurare în perioada 2013-

2015 de la SRL „Eco Building Stage” şi a preţurilor propuse de acelaş agent economic în 

oferta înaintată de acesta la licitaţia organizată de Primăria Bălţi la data de 27.07.2015 pentru 

achiziţionarea elementelor de joc pentru Direcţia învăţămînt, tineret şi sport. Ca rezultat 

auditul a constatat, că pentru  5 elemente operatorul a propus preţuri mai mici decît cele cu 

care a realizat către GLC în perioada menţionată,  diferenţa de preţ totală aferentă preţurilor 

exagerate alcătuind valoarea de 205,7 mii lei, după cum se prezintă în tabelul ce urmează: 

element cod 

preț cu TVA 

conform 

specif. la 

contract nr. 

027 din 

24.01.14 

preț cu 

TVA de 

procurare 

2014 

preţ cu 

TVA 

conform 

specif. la 

contract 

nr. 022 

21.01.15 

preț cu 

tva 

conform 

acordului 

adițional 

16.04.15 

preț cu TVA 

conform 

ofertei din 

27.07.15 

Carusel cu 6 locuri TE 211   17704     12789 

Balansor  TE 201   7000 7000 8050 5950 

Topogan cu coborire din metal TE 101   18543     9000 

Leagan dublu din metal  EBS 002 7238 10550 10550 12132,5   

Topogan cu coborire din plastic EBS 040     6000 6900   

 

element cod 

procur

ate 

unităţi 

în 

2014 

diferenţa 

de preţ 

diferenţa de preţ 

la unităţile 

procurate în 

2014, lei 

procura

te 

unităţi 

în 2015 

diferenţ

a de 

preţ 

diferenţa de 

preţ la 

unităţile 

procurate în 

2015, lei 

Carusel cu 6 locuri TE 211 4915 11 54065    

Balansor  TE 201 1050 21 22050 17 2100 35700 

Topogan cu coborire din 

metal TE 101 9543 3 28629    

Leagan dublu din metal  
EBS 002 3312 1 3312 25 1582,5 39562,5 

Topogan cu coborire din 

plastic EBS 040    25 900 22500 

 total     108056   97762,5 
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În cadrul verificărilor la faţa locului a 18 terenuri de joc (17% din 106 terenuri existente) 

auditul a depistat lipsa unor elemente în sumă totală de 50,6  mii lei, inclusiv: 

- 1 topogan în valoare de 23 400 lei conform actelor de îndeplinire a lucrărilor  efectuate str. 1 

Mai  7a, 9a, și 9б; 

- 1 leagăn   în valoare de 17 853  lei conform actelor de îndeplinire a lucrărilor  efectuate str. 1 

Mai 7a, 9a, și 9б; 

- 4 scaune, în valoare de 5 193  lei conform actelor de îndeplinire a lucrărilor  efectuate str. 

Bolgară,79; 

- 4 urne în valoare de 4 209  lei conform actelor de îndeplinire a lucrărilor  efectuate str. 

Bolgară,79; 

Deasemenea s-a depistat necorespunderea a două complexe de joc EBS 021 în valoare de 84 

mii lei indicate în actele de îndeplinire a lucrărilor, fiind înlocuite de facto cu 2 complexe 

sportive C727 la valoarea de 68,8 mii lei) diferrenţa în valoare constituind 15,2 mii lei, cu care 

neîntemeiat au fost majorate actele de îndeplinire a lucrărilor.  

În cadrul verificărilor la faţa locului s-a depistat lipsa a 25 urne la valoarea de 21,2 mii lei , 

inclusiv:  

- bulevardul Larisa conform actelor instalate 36 urne, de facto depistate în număr de 

17 urne, lipsă 19 urne; 

- str. 1 Mai 7a, 9a, 9b conform actelor instalate 26 urne, de facto depistate în număr de 

20 urne, lipsă 6 urne. 

Evaluarea stocurilor de elemente de joc la depozit la situaţia din 30.06.2015 a constatat 

stocarea pe o perioadă de la 7 luni pînă la 1 an şi 3 luni a elementelor procurate de la  SRL 

„Eco Building Stage” în valoare de 270 mii lei, inclusiv: 

- 2 complexe de joacă EBS 021 în valoare de 70 mii lei, procurate conform 

facturilor FB 6479931 din 24.11.2014 şi FB 6478932 din 25.11.2014; 

- 11 leagăne EBS 013 în valoare de 71,5 mii lei, procurate conform facturilor FF 

5550747 din  11.09.2014; FB 5550758 din 26.09.2014 şi FF 6479932 din 

25.11.2014;   

- 2 complexe de joacă EBS 014 în valoare de 128,5 mii lei, procurate conform 

facturilor FB 5550712 din 28.03.2014. 

Conform calculului cheltuielilor pentru amenajare prezentat pentru argumentarea planului de 

finanţare pentru anul 2014, din suma totală de 1060 mii lei aprobată iniţial, 71 mii lei 

constituie cheltuielile pentru umplerea nisipierelor cu 200 m3 nisip la un preţ de 335 lei, care 

include prețul de procurare al nisipului, cheltuieli de transportare și salarizare. Ținînd cont de 

cheltuielile de regie 10% (33,5 lei), supravegerea tehnică 1,5% (5 lei) și TVA 20%  (74,7 lei), 

costul pentru 1 m3 de nisip constituie 448 lei. În actele de îndeplinire a lucrărilor pentru 

amenajare au fost incluse lucrări pentru umplerea nisipierelor cu 265 m3 de nisip la preţul 

mediu de 532,36 lei şi valoarea totală de 141,1 mii lei. Ca rezultat al majorării costului 1 m3 

de nisip a fost majorat costul lucrărilor de umplere a nisipierelor cu nisip  incluse în actele de  

îndeplinire a lucrărilor  faţă de cel planificat cu 22,3 mii lei ( (532,36 lei – 448 lei)  x  265 

m3), fapt care a cauzat finanțarea suplimentară din buget a sumei date.  

Preţul mediu de procurare a unui m3 de nisip în decursul anului conform datelor evidenţei 

contabile constituie 282,5 lei pentru 1m3 față de 304 lei inclus în calculul cheltuielilor. Ținînd 

cont de cheltuieli de salarizare 25,58 lei/m3, cheltuieli de transport 2% (5,65 lei) cheltuielile 

de regie 10% (30,2 lei), supravegerea tehnică 1,5% (4,7 lei) și TVA 20%  (69,9 lei) costul 
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efectiv pentru lucrările de umplere a 1 m3 de nisip constituie 419,7 lei. Astfel, majorarea 

costului lucrărilor de umplere a nisipierelor cu nisip  incluse în actele de  îndeplinire faţă de 

costul efectiv constituie  29,8 mii lei  ( (532,36 lei – 419,7 lei)  x  265 m3) . 

 

Urmare celor relatate constatarea noastră este, că procurarea elementelor de joc s-a efectuat 

în  lipsa planificării argumentate a necesarului, lipsa procedurii de achiziţii cu selectarea 

ofertei mai avantajoase şi lipsa controlului din partea Fondatorului, cauze care au condiţionat 

utilizarea neeficientă a surselor finanţate din buget. Deasemenea lipsa controlului intern 

privind executarea acestor lucrări au cauzat pirederea şi lipsa a elementelor de joc în valoare 

de 50.6 mii lei, urnelor în valoare de 21,2 mii lei, majorarea valorii actelor de îndeplinire a 

lucrărilor cu  45 mii lei şi dezafectarea mijloacelor bugetare prin stocarea la depozitul central 

pe o perioadă de la 7 luni pînă la  1 an şi 3 luni a elementelor de joc procurate în valoare de 

270    mii lei. 

Recomandări fondatorului: Instalarea terenurilor de joc în baza unor proiecte 

elaborate de Direcția arhitectură și construcții cu estimarea componenței și procurarea 

elementelor de joc prin procedura de achiziții publice. 

 

8.7.EFICIENȚA UNOR ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE 

 

a) activitatea  prestare a serviciilor de parcare contra cost 

Prestarea serviciilor de parcare contra plată sa dovedit a fi neprofitabilă în perioda auditată. 

Conform Deciziei  Consiliului unicipal Bălți nr. 3/58 din 28.07.2011, ÎM ”GLC Bălți” iau fost 

transmise  cu titlu gratuit două terenuri pentru parcări auto: 

 0,8627 ha  - str. Aerodromului 

 0,77    ha - str. Strîi, 1 

 În anul 2014  venitul obținut  din parcarea mijloacelor de transport contra plată a constituit 

162 633 lei , iar în primele sase luni ale anului 2015 – 60600 lei. 

Din analiza efectuată mai jos reiese clar că această afacere este nerentabilă și atunci terenurile 

nu sunt valorificate.  

Indicatori Anul 2014 Sase luni 2015 

Venituri obținute 162633 60600 

Cheltuieli suportate total, inclusiv 307370 222952 

Taxa de parcare 70241 33981 

Impozitul funciar 27141 89552 

Alte cheltuieli (salariu) 209988 99419 

Profit (pierdere) -144737 -162352 

 

Recomandarea noastră către fondator este de a identifice alte activități (destinații) pentru 

aceste terenuri, deoarece nu sunt valorificate. 

 

b) administrarea dispozitivelor publicitare 

Conform planului general a publicităţii exterioare în m. Bălţi, pe teritoriul municipiului se 

admite instalarea următoarelor modele standarde ale dispozitivelor de publicitate de tip 

Superboard, Billbord, Siti-light, Light-Box, LED-display, Street clock, Street-Line sau 

Ştender, Stend pneumatic, Аerostat, figurile şi obiectivele aspiratoare, Drapel, Umbrelă și 

construcţii ale designului arhitectural uncial.  
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Referitor la modul de autorizare a amplasării dispozitivelor publicitate, Regulamentul cu 

privire la publicitatea exterioară şi informaţiei vizuale în m. Bălţi stabilește următoarele: 

  Amplasarea dispozitivelor de publicitate se permite în cazul existenţei unei autorizații 

de construire, eliberată de primarul municipiului Bălți; 

 Plasarea informaţiei vizuale pe toate dispozitivele publicitare, amplasate pe terenuri, 

clădiri și alte structuri, se permite la baza autorizaţiei de amplasare publicităţii 

exterioare doar în prezența unei machete a publicităţii exterioare (imagini publicitare) 

cu coordonarea terminologică. 

  Publicitatea exterioară pe clădiri şi alte construcţii private, se plasează la coordonare 

cu arhitectul-şef al municipiului şi nu necesită autorizaţie specială.  

 Amplasarea dispozitivelor publicitari deplasate de tip "Ştender" se efectuează în baza 

pașaportului dispozitivului publicitar aprobat de arhitectul-şef al municipiului; 

 Autorizaţia de amplasare publicităţii exterioare se eliberează pentru o perioadă de 1 an. 

Regulamentul respectiv stabilește obligații de achitare a taxei de stat pentru autorizația de 

construire a dispozitivului publicitar și a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare a 

publicităţii exterioare.   

Prin scrisoarea nr.03/12/248 din 07.02.2013 Primăria m. Bălți a autorizat ÎM GLC să 

efectueze lucrări în vederea asigurării respectării Planul general a publicităţii exterioare în m. 

Bălţi și a Regulamentului cu privire la publicitatea exterioară şi informaţiei vizuale în m. 

Bălţi. În cadrul întreprinderii activează secția publicitate, care este responsabilă de 

supravegherea dispozitivelor publicitare și a publicității amplasate pe acestea pe întreg 

teritoriul m. Bălți, evidența lor, precum și acumularea de informații necesare pentru 

impunerea cu taxa pentru amplasarea publicitătii exterioare. Secția respectivă activează în 

baza regulamentului de funcționare, aprobat în anul 2015 de către directorul întreprinderii.  

În procesul chestionării angajaților din secția publicitate referitor la activitățile prestate s-a 

constatat următoarele: 

 Pentru dispozitivele publicitare de tipul Ştender și Panou publicitar, amplasat pe 

clădirea beneficiatului dispozitivului se coordonează machetul textului publicitar  

cu ÎM GLC și se eliberează pașaportul de amplasare a dispozitivului publicitar. 

Conform datelor completate în pașaport drept executat intervine ÎM GLC și acest 

document este coordonat cu arhitectul-șef al m.Bălți. Pentru eliberarea 

pașaportului ÎM GLC încasează o plată de 702 lei. Pentru prelungirea termenului 

pașaportului întreprinderea încasează o plată de 150 lei.  

 Pentru construcția și amplasarea dispozitivelor de publicitate, ÎM GLC perfectează 

proiectul autorizaţiilor de construcție și de amplasare a publicităţii exterioare și îl 

remite către Primăria m.Bălți pentru semnare. Pentru aceste servicii de către 

întreprindere nu se percepe nici o taxă. 

 Coordonarea oricărui machet al textului publicitar se efectuează prin intermediul  

ÎM GLC, pentru ce se încasează o taxă de 50 de lei pentru fiecare caz. Procesul de 

coordonare presupune aplicarea pe o foaie, pe care este indicat machetul textului 

publicitar, a textului ”coordonat” și semnătura peroanelor responsabile din cadrul 

Primăriei și ÎM GLC.  

 ÎM GLC prezintă Primăriei m.Bălți rapoarte periodice privind dispozitivele 

publicitare administrate. În cadrul verificării nu a fost posibil de identificat 

periodicitatea prezentării acestor rapoarte și completitudinea informațiilor 

cuprinse.   
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 Calcularea în contabilitate a veniturilor de la serviciile prestate se face la 

comunicarea verbală de către angajatul secției publicitate și numai cînd este 

efectuată încasarea efectivă a banilor.    

Observația noastră referitor la modul de calculare a veniturilor în contabilitate de la prestarea 

serviciilor de publicitate este unul necunoscut. Întreprinderea nu are stabilite proceduri de 

asigurare a plenitudinii calculării veniturilor, care ar asigura calcularea integră a acestora în 

momentul prestării efective.  

Pentru anul 2014 entitatea a obținut venituri în mărime de 56220 lei și a suportat costuri de  

157 845 lei, iar în sem I al anului 2015 a obținut venituri de 15572 lei și asuportat cheltuieli 

de 95006 lei.  

Costurile suportate după cum se vede din tabelul 13 sunt cele de salariu și utilități. 

 

Tabelul nr. 13 ”Costurile suportate la administrarea panourilor publicitare în perioada 01 ianuarie 

2014-30 iunie 2015”                                                                                                       MDL 

                                   inclusiv 

 Perioada total salariu+CAS+CAM TVA materiale alte consumuri 

ianuarie  11.007 7.900 499 1.193 1.415 

februarie 20.756 19.437 216 0 1.103 

martie 14.511 13.329 171 0 1.011 

aprilie 15.440 14.524 0 0 916 

mai 11.337 10.045 163 0 1.129 

iunie 14.136 13.035 0 181 920 

iulie 13.921 12.837 178 0 906 

august 13.442 12.243 181 0 1.018 

septembrie 15.513 10.400 847 0 4.266 

octombrie 12.069 11.112 157 0 800 

noiembrie 9.210 9.093 117 0 0 

decembrie 6.504 5.372 183 0 949 

Total  anul 2014 157.845 139.326 2.712 1.374 14.433 

ianuarie 9.544 8.881 94 0 569 

februarie 22.416 12.040 0 0 10.376 

martie 12.622 11.063 243 0 1.316 

aprilie 12.411 11.373 156   883 

mai 25.176 11.911 2.194 0 11.071 

iunie 12.897 12.087 118 0 692 

Total 6 luni 2015 95.066 67.354 2.805 0 24.907 

 

Concluzia noastră la acest aspect este că această activitate atît din punct de vedere de 

administrare, cît și financiar este una care nu-și are rostul în cadrul entității și asupra 

acestui domeniu urmează de luat decizii de restructurizare de către fondator, luînd în 

considerație un factor important, că evidența corectă a dispozitivelor publicitare are un 

impact asupra bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele pubicitare. 

 

IX. LITIGII 

În procesul efectuării misiunii de audit sau examinat litigiile în care ÎM ”GLC Bălți” este 

parte în procese judiciare. 
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 Litigii comerciale: 

1. ÎM ”GLC Bălți” către Inspectoratul de Poliție mun. Bălți, privind încasarea taxei de 

chirie de 644452 lei și  taxei de stat - 33  834 lei.  

Inspectoratul de Poliție Bălți utilizează încăperile cu suprafața de 488,3 m² situat pe adresa 

Ștefan cel Mare, 34,  și str. Păcii, 33, fără a achita careva taxe pentru întreținere sau chirie. 

Conform Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.8/48 din 26.07.2012, ÎM ”GLC Bălți” 

urma să încheie cu Inspectoratul de Poliție contract de chirie a spațiilor  pe un termen de un 

an cu achitarea taxei de chirie. Nenumăratele demersuri făcute de către ÎM ”GLC Bălți”  în 

acest sens au fost neglijate de către  Inspectoratul de Poliție, în rezultat nu au fost încheiat 

contract de chirie. 

La 29.11.2012 conform Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr. 13/38 Inspectoratul de 

Poliție a fost scutit de taxa de chirie pe un termen de un an. Ulterior, în baza Deciziei 

Consiliului Municipal Bălți nr. 2/38 din 28.03.2013, Inspectoratul de Poliție a fost iarăși 

obligat să achite taxa de chirie, încheind contract de chirie cu  ÎM ”GLC Bălți” și  cu 

furnizorii de utilități (apa, energie, etc). Deoarece, Inspectoratul de Poliție a neglijat iarăși 

solicitările ÎM ”GLC Bălți” de a închiea contracte și de achita taxe, la 24.06.2014 ÎM 

”GLC Bălți” a acționat în instanță Inspectoratul de Poliție mun. Bălți  și a cerut încasarea 

datoriilor în mărime de 644452 lei și a taxei de stat de 33 834 lei. Instanța în lipsa unui 

contract de chirie, încheiat între părți a dat cîștig de cauză Inspectoratului de Poliție la 

01.04.2015. 

Între timp la 30.04.2015 Consiliul Municipal Bălți a emis Decizia nr. 4/58 prin care a scutit 

Inspectoratul de Poliție de taxa pentru arendă și i-a obligat să modifice (incheie) contracte 

cu  ÎM ”GLC Bălți” și funizorii de utilități. Din discuțiile purtate cu personalul Serviciului 

juridic, pînă la moment Inspectoratul de Poliție refuză să încheie contracte de chirie sau 

comodat cu ÎM ”GLC Bălți”. 

Pentru întreținerea centrelor de tineret și secțiilor de poliție anual sunt alocate mijloace 

financiare din bugetul municipiului Bălți. În anul 2014 în acest scop au fost alocate  146,9 

mii lei, iar în primele șase luni ale anului 2015 - 106 mii lei. În plus, în luna mai 2015 

Inspectoratul de Poliție sa adresat cu o solicitare către Primăria mun. Bălți de a efectua 

reparații în încăperile din str. Păcii, 33 și Ștefan cel Mare, 34, iar ÎM ”GLC Bălți” a estimat 

costurile de reparație a acestor două încăperi  la valoarea de 1 016.3 mii lei. 

În acest sens menționăm că conform prevedilor art. 10 alin.(3) al Legii cu privire la 

activitatea Poliției nr. 320 din 27.12.2012, autorităţile administraţiei publice locale pot 

finanţa din bugetele proprii realizarea unor acţiuni ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei 

legate de asigurarea ordinii şi securităţii publice în teritoriu, dar nu sunt obligate.  

Această acțiune are un impact negativ asupra veniturilor entității, care sunt niște venituri 

ratate, iar referitor la solicitarea de efectuare a reparației în încăperile ocupate, acestea sunt 

cheltuili suplimentare ale bugetului municipiului Bălți și decizia aparține Consiliului 

Municipal Bălți.  

 

2. ÎM ”GLC Bălți” către SRL ”Standart”, privind încasarea datoriei de 279959  lei 

constituită din  costurile de demontare a panourilor publicitare, păstrarea și paza acestor 

bunuri  și  a cheltuielilor de judecată -  8128.78 lei  

Acest litigiu a apărut în urma refuzului SRL ”Standart” de a demonta panourile publicitare 

în urma încetării relațiilor contractuale. ÎM ”GLC Bălți” a demontat aceste panouri, iar 

SRL ”Standart” a refuzat să compenseze cheltuielile  suportate. Respectiv, ÎM ”GLC Bălți” 
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a acționat  SRL ”Standart” în judecată și a obținut cîștig de cauză, iar SRL ”Standart” a 

fost obligată să achite suma de 288088 lei, venit care a fost reflectat în evidența contabilă a 

entității în luna mai 2015.  

 

3. SRL ”Grupa Cornelia Nord” către Primăria mun. Bălți și ÎM ”GLC Bălți” privind 

recunoașterea dreptului de propretate asupra panoului publicitar și compensarea 

venitului ratat în mărime de 1304 Euro. 

Cauza se află în proces de  examinare la Judecătoria mun. Bălți cu acordarea termenului 

pentru posibila încheiere a tranzacției de impăcare.  

 

4. ÎM ”GLC Bălți” către SRL ”Primterra Bussines” privind încasarea datoriei pentru 

locațiunea mijloacelor de transport în mărime de 29555 lei. 

Cauza se află în proces de  examinare la Judecătoria sec. Centru  mun. Chișinău. (adresa 

juridică a pîrîtului) 

 

5. ÎM ”GLC Bălți” către SRL ”Post Mega Service” privind încasarea datoriei  pentru 

locațiunea mijloacelor de transport în mărime de 197809,00 lei. 

Cauza se află în proces de examinare la Judecătoria sec. Centru  mun. Chișinău. (adresa 

juridică a pîrîtului). 

Observația noastră este că  pentru aceste litigii entitatea nu a creat rezerve. 

 

Litigii civile 

1.Procurorul mun. Bălți în interesele lui Corepanova Svetlana către ÎM ”GLC Bălți”, 

privind obligarea efectuării reparației acoperișului asupra apartamentului și încasarea 

prejudiciului material  - 9401 lei și moral 30000 lei. 

Această cauză a fost finisată la 03.06.2015 și drept urmare ”GLC” Bălți a fost obligată să 

achite reclamantei 10429 lei și să repare din cont propriu reparația acoperișului blocului 

de locuit din str. Eminescu, 9 

 

Impact:  Executarea acestei hotărîri va avea impact asupra rezultatului financiar al entității 

- majorarea cheltuielilor.  Estimarea cheltuielilor nu s-a efectuat.  

 

2. Mastipac Valentin către ÎM ”GLC Bălți”, privind încasarea prejudiciului material și 

moral în mărime de 66408 lei, cauzat în urma spargerii unei țevi interioare de 

alimentație cu apă. 

Cauza se află în proces de  examinare la Judecătoria mun. Bălți cu șanse de cîștig de 50/50.  

 

3.Ciobanu Gheorghe, Ciobanu Olga, Ciobanu Radu către ÎM ”GLC Bălți”, privind 

încasarea prejudiciului material, moral și a cheltuielilor de judecată în mărime de 47485 

lei. 

Reclamanții au ocupat abuziv ap.6 din str. Vladimirescu 34/2 și au investit în acest spațiu, 

iar ulterior au fost evacuați din acest spațiu prin hotîrărea instanței de judecată. În rezultat 

aceștea solicită prejudiciu material și moral cauzat în urma evacuării. Cauza se află la 

Curtea de Apel Bălți  în faza de examinare.  
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Lista litigiilor privind decăderea din drepturi a locatarilor se anexează la prezentul raport 

(anexa nr. 2- anexe 3 pagini) 

 

X. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE 

Concluzii: 

1. Întreprinderea nu dispune de un sistem de control intern adecvat și nu are adoptate 

politici și proceduri necesare pentru a asigura desfăşurarea organizată şi eficientă a 

activităţii economice.  

2. Regulamentul Consiliului director nu asigură funcționalitatea procesului de 

administrare, iar întreprinderea nu respectă în totalitate nici prevederile actuale privind 

atribuțiile acestuia (aprobarea regulamentelor interne, aprobarea tranzacțiilor, etc) 

3. În cadrul întreprinderii lipsește sistemul de control intern referitor la procesul de 

încheiere a contractelor de achiziții de bunuri și/sau servicii pentru necesitățile 

întreprinderii.  

4. Evidența contabilă a întreprinderii nu reflectă datoriile reale față de fondator pentru 

proprietatea publică primită în gestiune, cu o diminuare de 125,5 mln. Lei. 

5. În procesul de circulație a bunurilor materiale lipsește controlul asupra utilizării 

stocurilor, inclusiv a combustibilului, ceea ce încurajează riscul de delapitării și 

fraude. 

6. Structura organizatorică și statele de personal nu asigură funcționalitatea procesului de 

desfășurare a activității entității, iar remunerațiile suplimentare (ajutor material, 

vechime în muncă, condiții nocive) și unele de bază (curatatori teritorii, soferi, 

paznici) nu sunt stabilite după criterii  de eficacitate.    

7. Contrar prevederilor art. 102 din Codul Fiscal, ÎM ”GLC Bălți” nu a respectat  modul 

de calculare a proratei TVA și nu a asigurat reflectarea sumelor TVA care nu se trec 

în cont  în evidența financiară. 

8. La constatarea veniturilor s-a încălcat principiul de recunoaștere după metoda 

specializării exercițiilor în perioada cînd a fost cîștigat.  

9. Unele cheltuieli efectuate sunt nejustificate dat fiind că au fost suportate în favoarea 

unor companii afiliate, nu au fost necesare sau nu au fost sificient justificate și 

documentate. În anul 2014 valoarea lor a atins cifra de 6,5 mln lei și printre acestea 

sunt: dobînzi la credite bancare - 1.145.500 lei, diferențe negative de curs valutar - 

1.997.485 lei, comision de incaso - 1.783.829 lei, servicii de eremetizare - 727.327 lei,  

servicii de instalare a țiglei metalice și a ulucelor - 349.554, amortizarea containerelor 

- 244.544 lei, servicii TV - 150.000 lei, servicii publicitate - 63.138 lei. 

10. Costurile de 23.1 mln. lei suportate pentru instalarea geamurilor în blocuile de locuit 

sunt prea înalte, iar acest proces sa efectuat cu grave abateri: nu sa făcut o estimare 

inițială cu stabilirea impactului financiar, nu s-a aprobat mărimea creditului de către 

fondator, nu a fost organizat un concurs pentru selectarea furnizorului de geamuri. 

11. Există riscuri înalte pentru Primăria mun. Bălți, care a garantat prin fidejusiunea 

încasărilor de mijloace bănești, în cazul în care ÎM ”GLC Bălți” nu are capacitate de a 

achita ratele la credit. 

12. În toate tipurile de activități finanțate de la buget au fost planificate cheltuieli 

neargumentate documentar numite ”cheltuieli de regie” și ”supraveghere tehnică”, 

care pentru anul 2015 sau ridicat la 342324 lei, inclusiv 288038 lei în anul 2014 și 

54286 lei în anul 2015. 
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13. Procurarea elementelor de joc s-a efectuat în lipsa planificării argumentate a 

necesarului, lipsa procedurii de achiziţii cu selectarea ofertei mai avantajoase şi lipsa 

controlului din partea Fondatorului, cauze care au condiţionat utilizarea neeficientă a 

surselor finanţate din buget. 

14. Terenurile alocate de către Primăria mun. Bălți  pentru parcare auto contra plată nu 

sunt valorificate la justa lor valoare, dat fiind că în perioada auditată în urma 

desfășurării acestui gen de activitate ÎM ”GLC Bălți” a obținut doar pierderi 

considerabile. 

15.  Activitatea de publicitate atît din punct de vedere de administrare, cît și financiar este 

una neprofitabilă. 

16. Entitatea  nu a creat rezerve pentru  litigii  

 

Recomandări:  

Către fondator Către entitate 

1. Revizuirea statutului întreprinderii în vederea 

actualizării.  

1.Modificarea structurii organizatorice a 

întreprinderii, care să permită o urmărire a 

proceselor efectuate în cadrul întreprinderii și a 

performanței acestora 

2.Revizuirea Regulamentului Consiliului Director 

în vederea identificării  mecanismelor de control 

asupra activității entității (conform recomandărilor 

din & 2.2) 

2.adoptarea unor politici contabile adecvate 

particularităților specifice activității întreprinderii, 

fiind dezvăluite amplu regulele, metodele și procedeele 

aplicate; 

 

3.De elaborat și aprobat o procedură de achiziții pentru 

întreprinderile municipale, care ar asigura transparența 

tranzacțiilor și ar diminua riscurile fondatorului. 

(conform recomandărilor din & 2.5) 

3.În baza rezultatelor inventarierii de ajustat 

evidența contabilă a ÎM ”GLC Bălți” referitor la 

mijloacele fixe, inclusiv fondul locativ și de 

asigurat o evidență deplină și completă a acestor 

elemente patrimoniale atît în evidența contabilă a 

întreprinderii, cît și în Registrul proprietății 

4.De a institui comisii de specialitate și de efectuat 

inventarierea imediată a patrimoniului public aflat în 

gestiunea economică a ÎM ”GLC Bălți” în vederea 

identificării integrale a fondului locativ, a 

apartamentelor neprivatizate și a încăperilor 

nelocuibile. 

 

4.Efectuarea înregistrărilor în Registrul bunurilor 

imobile la OCT Bălți asupra dreptului de 

proprietate public. 

5.De instituit comisii din specialiști în constructii, care 

să verifice calitatea lucrărilor de reparație effectuate în 

anul 2014 sub aspectul consumului de material și 

duratei de vață. 

5.De ținut evidența stocurilor în strictă cpnformitate  

cu prevederile  SNC  Stocuri,  aprobat  prin OMF nr. 

118 din 06.08.2013, a art.17 alin.(1) din legea 

contabilității, 

6.Revizuirea mecanismului și modul de evaluare a 

activităților finanțate de la buget.       

 

6.De revizuit statele de personal în vederea 

restructurizării structurilor neprofitabile sau 

formale în același timp cumularea funcțiilor să fie 

redusă la minimum. 

 

7.Identificarea alte activități (destinații) pentru  

terenurile allocate pentru parcări 

 

 

7.De a efectua corectările sumelor TVA în evidența 

financiară și să întocmească și prezinte la organul 

fiscal declarații TVA corectate pentru perioadele 

anterioare, precum și Declarația privind impozitul pe 

venit ajustată. 

 

8.De revizuit procesul de administrare a panourilor 

publicitarere 

8.De reconoscut veniturile în perioada cînd a fost 

cîștigat, cu consecințele indicate în &7.2  
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9. Instalarea terenurilor de joc în baza unor proiecte 

elaborate de Direcția arhitectură și construcții cu 

estimarea componenței și procurarea elementelor de 

joc prin procedura de achiziții publice. 

 

9.De atribuit la costurile de întreținere și deservire 

a blocurilor de locuit, precum și a rețelelor 

inginerești doar acele costuri care sunt enumerate 

în decizia Consilului Municipal Bălți nr. 6/49 din 

27.10.2011 și incluse în tarif. 

 

10. Transmiterea centrelor de minori și tineret din 

gestiunea ÎM GLC Bălți în gestiunea Direcției 

învățămînt, tineret și sport, care ghidează activitatea 

acestor centre. 

 

 

 

Anexe 11 (unsprezece) pagini 

 

 

 


