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cCAMERA DE CONTURI PRAHOVA 
 

 
Sinteza 

rezultatelor acțiunii de control 
desfășurată la SC COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE 

PRAHOVA SA 
 

1. Denumirea acțiunii de control efectuată: Controlul situației, evoluției şi modului de 
administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către R.A. şi S.C. cu capital 
integral sau majoritar al U.A.T. pentru perioada 2017 - 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de control:  20.01.2020 – 28.02.2020 
 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  

                                                                                                                                                 
mii lei 

  
Prevederi 

inițiale  
Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăți 

efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale  

% din 
prevederi 
definitive 

 1 2 3 4 5 

A. VENITURI - TOTAL (1+2) 6.209 2.398 2.398 38,6 100,0 

1.Venituri din exploatare 4.791 2.070 2070 43,2 100,0 

2. Venituri financiare 1.418 328 328 23,1 100,0 

B. CHELTUIELI - TOTAL (1+2+3+4) 5.747 2.729 2.729 47,5 100,0 

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.280 623 623 48,7 100,0 

2. Cheltuieli cu impozite și taxe 1.377 597 597 43,4 100,0 

3. Cheltuieli de personal 2.604 1.226 1.226 47,1 100,0 

4. Alte cheltuieli de exploatare 486 283 283 58,2 100,0 

C. PROFIT/PIERDERE (A-B) 462 -331 -331 - - 

  

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ȘI 
ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A 

249 650 1.709 

Total sume  249 650 1.709 

 
 
5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
(mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2018, 
precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse 

1.  La fundamentarea datelor înscrise în bugetul de venituri și 
cheltuieli s-a constatat nerespectarea regulilor și restricțiilor 
legale privind veniturile și cheltuielile societății. 

a) În anii 2018, 2019 S.C. COMPANIA DE SERVICII 
PUBLICE ȘI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA S.A nu a 
fundamentat, elaborat și supus aprobării bugetul de venituri și 
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Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
(mii lei) 

bugetului aprobat  cheltuieli. 
b) Înscrierea în buget a veniturilor aferente anului 2017,  nu a 

avut la bază o fundamentare reală a acestora, pornind de la 
programul de activitate, conform obiectului de activitate. 

c) Referitor la înscrierea în buget a cheltuielilor 
Înscrierea în buget a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, în 

anul 2017 nu s-a realizat printr-o fundamentare reală a 
necesarului, pornind de la note de necesar întocmite de 
structurile funcționale și aprobate de directorul general, iar 
pentru anii 2018, 2019 entitatea nu a prezentat un program 
anual al achizițiilor publice. 

d) Deși societatea nu a fundamentat prin bugetul de venituri 
și cheltuieli creanțe și plăți restante, are sume semnificative de 
încasat, respectiv de plată cu titlu de creanțe și datorii 
restante, care s-au majorat în această perioadă, conform 
datelor raportate prin situațiile financiare depuse pentru anii 
2017, 2018 și 2019. 

 
2.  Pe parcursul execuției bugetare nu s-a urmărit încadrarea 

în indicatorii bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și nu au 
fost propuse/aprobate modificări ale bugetelor de venituri și 
cheltuieli:  

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 nu a 
fost modificat pe parcursul exercițiului financiar. Indicatorii 
bugetului de venituri și cheltuieli aprobați inițial nu s-au 
încadrat în prevederile aprobate. Astfel, s-au constatat 
nerealizări ale veniturilor programate, respectiv depășiri ale 
cheltuielilor efectuate, în principal a cheltuielilor de natură 
salarială, pentru care, prin OG nr. 26/2013 s-au prevăzut 
restricții, dar și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile.   

 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

1. Entitatea nu a procedat la evaluarea creanțelor 
înregistrate în soldul contului 4111 ”Clienți”, (analitice distincte 
4111.1 – 4111.8), structurate pe intervale de vechime, la 
valoarea lor probabilă de încasare și nu a înregistrat ajustări 
pentru deprecierea creanțelor incerte, în vederea întocmirii 
situațiilor financiare pentru exercițiile 2017-2019, a sumei de 
494.570,94 lei reprezentând creanțe neîncasate care 
depășesc 270 de zile de la scadență și pentru care nu s-a 
împlinit termenul de prescripție.  

 
2. Entitatea nu a procedat la evaluarea creanțelor 

înregistrate în soldul contului 4118 ”Clienți incerți”, structurate 
pe intervale de vechime, la valoarea lor probabilă de încasare 
și nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor 
incerte, în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru 
exercițiile 2017-2019, a sumei de 292.334,78 lei reprezentând 
creanțe neîncasate care depășesc 270 de zile de la scadență, 
și pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție.  

 
3. SC Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile 

Prahova SA nu are asigurate resursele financiare necesare  
pentru  închiderea Depozitului Ecologic de Deșeuri Vălenii de 
Munte  și urmărirea acestuia postînchidere. 
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Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
(mii lei) 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

1. Referitor la modul de organizare și implementare a 
controlului intern/managerial: 

Având în vederea că activităţile de control intern managerial 
fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre 
realizarea obiectivelor entității stabilite prin actul normativ prin 
care aceasta a fost înființată, iar construirea unui sistem de 
control intern managerial viabil este un proces continuu și de 
durată, care necesită eforturi importante din partea întregului 
personal al entităţii și implicarea totală a conducerii privind 
procesele de guvernanță, abaterile de la legalitate și 
regularitate semnalate de echipa de audit sunt rezultatul 
neimplementării tuturor formelor de control intern, care au 
condus la neregulile și abaterile reținute în raportul de control. 

 
2. Referitor la activitatea de control financiar preventiv: 
În perioada 2017 - 2019, controlul financiar preventiv propriu, 

formă a controlului intern,  nu a fost organizat și exercitat în 
conformitate cu normele legale, în sensul că nu a fost elaborat 
cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar 
preventiv, iar activitățile de control nu s-au efectuat pe baza 
listelor de verificare (check-list), prin decizie nefiind stabilit un 
termen în care se acordă sau se refuză viza de control 
financiar preventiv propriu. 

3.  Referitor la auditul intern: 
   În perioada 2017 - 2019 nu a funcţionat un compartiment de 
audit intern, prin organigrama şi prin statul de funcţii, nefiind 
prevăzut un compartiment de audit conform Legii nr. 672/2002 
privind auditul public intern, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la art. 11 lit. a), iar structura de audit a Consiliului 
Județean Prahova a efectuat într-o perioada de 3 ani doar o 
misiune de audit de regularitate. 

 

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

1. În perioada 2017-2019 entitatea nu a întreprins  
demersurile necesare pentru recuperarea sumelor datorate de 
către o societate debitoare în baza contractului de asociere în 
participațiune, în valoare totală de 179.123,35 lei. Pentru 
sumele datorate în baza contractului de asociere în 
participațiune, în timpul acțiunii de control au fost calculate 
dobânzi penalizatoare în sumă totală de 38.668 lei.   

 
2. Urmare controlului efectuat s-a constatat că entitatea a 

menținut în soldul contului 419 “Clienți Creditori” suma de 
30.848,18 lei care se află în afara termenului legal de 
prescripție prevăzut de lege. 

 

 
218 

 
 
 
 
 
 

 
31 

 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

1. Efectuarea inventarierii și a reevaluării tuturor 
elementelor patrimoniale la termenele prevăzute de lege și 
înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii. 

Din verificarea modului de efectuare a inventarierii 
patrimoniului s-a constatat că societatea nu a respectat în 
totalitate prevederile legale privind inventarierea elementelor 
de natura capitalurilor proprii și  active, deținute de societate 
în proprietate sau în concesiune. 

 
2. În perioada ianuarie 2017 – iunie 2018, societatea a 

plătit în mod repetat, fără bază legală avansuri reprezentând 
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Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
(mii lei) 

indemnizația lunară a directorului general din acea perioadă și 
salarii, în sumă totală de 255.432 lei. Până la data de 
28.02.2020 a fost recuperată suma de 255.132 lei, urmând ca 
societatea să recupereze suma nerestituită de directorul 
general de la acea dată în valoare de 300 lei. Pentru suma de 
255.432 lei au fost calculate accesorii în valoare de 2.930,68 
lei. 

 
3. Din verificarea modului de întocmire a statelor de salarii, 

s-a constatat că nu  există pentru toți salariații  documente 
care să certfice  timpul lucrat efectiv.  

 
4. În perioada august 2018 – decembrie 2019, entitatea nu 

a întocmit situaţii  pentru fiecare  autoturism din dotare, din 
care să rezulte consumul real de carburanţi, iar foile de 
parcurs nu au fost însoțite de documente justificative care să 
certifice în toate cazurile că deplasările au fost realizate în 
interesul societății 

 
5. În perioada 2017 -2019, Consiliul de Administrație al 

Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile 
Prahova SA (CSPER), nu a monitorizat, nu a evaluat 
performanța directorilor generali  numiți în baza contractelor  
de mandat și nu a dispus diminuarea remunerației brute 
lunare a acestora în cazul neîndeplinirii obiectivelor și 
criteriilor de performanță.  

De asemenea, nu au fost stabiliți indicatorii de performanță 
pentru directorii generali care au condus societatea în 
perioada 05.06.2018 – prezent.   
 

6. În soldul contului 4111 ,,Clienți” au fost mențínute 
creanţe cu o vechime mai mare de 3 ani, pentru care nu au 
fost întreprinse măsuri de încasare în cadrul termenului legal 
de prescripţie. 

 
7. Menținerea nejustificată în soldul contului 4118 ,,Clienţi 

incerţi și în litigiu” a sumei de 453.602,51 lei, reprezentând 
creanțe prescrise neîncasate, ce provin din facturi mai vechi 
de anul 2016 ce au făcut obiectul unor dosare aflate pe rolul 
instanțelor și/sau urmează  procedura de executare. 
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454 

 
6. Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea 

deficiențelor constatate  
  Nu au fost luate măsuri în timpul acțiunii de control. 

 
7. Concluzii 
În urma controlului efectuat au fost constatate erori/abateri de la legalitate și regularitate 

privind: gestiunea patrimoniului, reflectarea în contabilitate a operațiunilor, denaturarea cheltuielilor 
entității și privind modul de organizare și funcționare a sistemului de control intern managerial, care 
au fost descrise la punctul 3 din raportul de control. 

S-a reținut, ca o cauză generală, nefuncționarea controlului intern în toate situațiile, întrucât 
nu a fost în măsură să semnaleze managementului deficiențele în vederea luării deciziilor care să 
preîntâmpine şi să corecteze în timp real erorile şi abaterile de la legalitate şi regularitate. 
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Auditorii au formulat recomandări pentru corectarea disfuncțiilor și pentru dezvoltarea 
sistemului de control intern, astfel încât să se realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea 
legalităţii, regularității, economicității, eficacității şi eficienței în utilizarea fondurilor şi în administrarea 
patrimoniului public. 

 
8. Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi 
I. Măsuri dispuse pentru înlăturarea neregulilor din activitatea financiar-contabilă controlată, 

conform prevederilor art. 43 lit c) din Legea nr. 94/1992, republicată: 
1. Luarea măsurilor în vederea evaluării la inventariere a creanțelor la valoarea lor probabilă 

de încasare, stabilirea valorilor certe de încasat, efectuarea înregistrărilor contabile privind transferul 
clienților la categoria clienților incerți, precum și înregistrarea eventualelor ajustări pentru depreciere 
sau pierdere de valoare a creanțelor, în vederea întocmirii situațiilor financiare 

Elaborarea unei proceduri operaționale privind recuperarea creanțelor prin care să se 
prezinte modul de evaluare a creanțelor și a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor; 

2. Actualizarea și aplicarea procedurii operaţionale privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor şi implementarea 
corespunzătoare, astfel încât rezultatele inventarierii să reflecte situaţia faptică reală a elementelor 
patrimoniale și dispunerea măsurilor pentru efectuarea inventarierii tuturor activelor, datoriilor și 
capitalurilor în concordanță cu normele de inventariere și potrivit procedurii operaționale existente, 
astfel încât această operațiune să își atingă scopul pentru care se realizează. 

3. Revizuirea și asigurarea implementării procedurii operaționale PO – 220 – 34 prin care să 
se reglementeze modul de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli și a modificărilor pe parcurs, 
conform reglementărilor în vigoare pentru agenții economici. 

Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor prin folosirea tuturor instrumentelor de planificare 
(contracte, comenzi, program de investiții, program de achiziții, organigramă și stat de funcții 
populat, etc.), iar la elaborarea proiectului de buget să se țină cont de regulile bugetare prevăzute de 
OG nr. 26/2013 și de restricțiile bugetare impuse prin legea bugetului de stat. 

Urmărirea încadrării în nivelurile aprobate privind indicatorii economico-financiari pe 
parcursul execuției bugetare anuale; propunerea și efectuarea rectificărilor bugetare pe parcurs 
corespunzător necesităților, numai din  motive temeinic justificate și cu respectarea cerințelor legale. 

4. Întreprinderea măsurilor pentru lichidarea asocierii, efectuarea punctajului cu privire la 
sumele înregistrate în contul 458 ”Decontări din operații în participație”, încasarea dobânzilor 
calculate în timpul acțiunii de control, extinderea calculului dobânzilor  până la data plății.  

5. Analizarea și clarificarea sumelor menținute nejustificat în soldul contului 419 “Clienți 
Creditori”. 

Stabilirea tuturor sumelor care se află în afara termenului de prescripție și întocmirea 
documentației pentru virarea acestora în conturi de venit ale societății.  

6. Reevaluarea controlului intern pentru corectarea neconformităților, revizuirea procedurilor 
operaționale existente și elaborarea de proceduri și norme interne pentru reglementarea activităților 
și operațiunilor pentru care s-au constatat deficiențe. 

7. Actualizarea deciziei de control financiar preventiv, astfel încât aceasta să cuprindă toate 
elementele prevăzute de normele în vigoare, elaborarea cadrului general al operațiunilor supuse 
vizei de C.F.P.P., precum și elaborarea și aprobarea prin listele de verificare (check-list) a 
obiectivelor supuse verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității, 
aplicându-se cerințele legii și având în vedere segregarea atribuțiilor de control față de cele de 
execuție. 

8. Efectuarea demersurilor în vederea exercitării auditului intern, conform prevederilor Legii 
672/2002 privind auditul public intern, putând fi acoperită necesitatea de auditare a tuturor 
activităților desfășurate de entitate într-o perioada de 3 ani, astfel cum sunt ele prevăzute la art. 15 
alin. (2) din Legea nr. 672/2002. 

9. Asigurarea resurselor financiare necesare pentru închiderea Depozitului Ecologic de Deșeuri 
Vălenii de Munte și urmărirea acestuia postînchidere. 
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II. Măsuri dispuse potrivit prevederilor art. 33 alin.(3) din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru 
stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora: 

1. Conducerea executivă a entității va proceda la analiza responsabilităților pentru sumele 
prescrise și dispunerea măsurilor legale care se impun, în vederea recuperării acestora sau a 
suportării pe costuri, dupa caz, cu influență asupra contului de profit și pierdere. 

Dacă, în urma analizării istoricului creanțelor neîncasate, Consiliul de Administrație, constată 
că nu se face nimeni vinovat, aceste sume se pot înregistra în contul 654 “Pierderi din creanțe și 
debitori diverşi” începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii 
prevăzute de Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă, 
iar în conformitate cu prevederile art.287 lit d) din Codul fiscal 227/2015, baza de impozitare a taxei 
pe valoarea adăugată se reduce și respectiv se va proceda la anularea provizionului. 

2. Extinderea verificărilor prin stabilirea tuturor situațiilor în care au fost acordate sume din 
casieria societății fără bază legală și calcularea accesoriilor, analizarea în Consiliul de administrație 
a sumelor constatate în timpul controlului că au fost plătite fără bază legală, precum și a celor 
stabilite de societate, recuperarea sumelor acordate fără respectarea prevederilor legale și a 
accesoriilor calculate atât în timpul controlului, cât și de societate, până la stingerea debitului. 

3. Verificarea întregii categorii de operaţiuni, respectiv dacă pentru toți salariații sunt 
evidențiate în condica de prezență orele de începere și terminare a programului, recuperarea 
cheltuielilor nelegale efectuate cu salariile, dacă se constată că munca nu a fost prestată. 

Elaborarea şi implementarea unei proceduri operaţionale ce vizează întreaga activitate a 
Serviciului resurse umane, implicit a  modului de întocmire a documentelor de evidenţă a timpului 
lucrat efectiv care stau la baza întocmirii statelor de plată. 

4. Verificarea întregii categorii de operaţiuni, respectiv consumul de combustibil pentru toate 
autovehiculele societăţii şi recuperarea cheltuielilor nelegale reprezentând consum nejustificat dacă 
este cazul. 

Revizuirea și asigurarea implementării procedurilor operaționale prin care să se reglementeze 
modul de înregistrare în contabilitate a consumului de combustibil pentru autoturismele din dotare, 
precum și întreaga activitate a parcului auto al societăţii. 

5. Reecuperarea prejudiciului constatat în timpul acțiunii de control reprezentând plăți efectuate 
ca urmare a neaplicării diminuării indemnizației nete a directorilor generali din perioada 2017- iulie 
2019 și depunerea declarațiilor rectificative.  
 


