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CAMERA DE CONTURI BUZĂU 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de control 

desfășurată la SC TRANS BUS SA BUZĂU  
      
    

1.Denumirea acțiunii de control efectuată: controlul situației evoluției și modului de administrare 
a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către regiile autonome de 
interes local și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ 
teritoriale pentru perioada  2015 – 2017 
2. Perioada efectuării acțiunii de control: 08.01.2018 – 23.02.2018 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
 
                                                                                                                          mii lei 

  
2017  

Planificat  
2017   

Realizat 
%      

realizare 

 1 2 3 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3) 13802 13863 100,4 

1.Venituri exploatare 13802 13824 100,2 

2.Venituri financiare    

3.Venituri extraordinare   39  

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+2+3) 13799 13828 100,2 

1.Cheltuieli de exploatare 13799 13817 100,1 

2.Cheltuieli financiare   11  

3. Cheltuieli extraordinare    

C.PROFIT/PIERDERE (A-B) 3 35 1.166,7 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                  mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.SC TRANS BUS S.A. BUZAU  38 306 

Total sume   38 306 

 

5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

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

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017, SC Trans Bus 
SA Buzău a încheiat și a derulat contracte de închiriere a unor 
terenuri și spații din incinta clădirilor pe care le are în 
administrare, bunuri care se află în proprietatea publică a 
U.A.T.M. Buzău, pentru care a încasat venituri din chirii de la 
terțe persoane fizice și juridice în valoare totală de 15 mii  lei. 
Contrar prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, nu a înregistrat ca obligație și nu a virat la 
bugetul local al U.A.T.M. Buzău suma de 12 mii lei, 
reprezentând 80% din contravaloarea chiriilor încasate pentru 
care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de o mie 
lei.  
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

În perioada 01 octombrie 2015 – 31 ianuarie 2017  societatea 
comerciala “TRANS BUS” S.A. Buzău a solicitat si a încasat 
de la U.A.T.M. Buzău subvenții calculate în mod eronat, în 
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valoare totală de 189 mii lei, ca urmare a includerii în formula 
de calcul, a amenzilor, dobânzilor, penalităților si majorărilor 
de întârziere la plata către bugetul local și către bugetul 
general consolidat al statului,  în condițiile în care aceste plăți  
nu sunt  elemente legale de cost pentru activitatea entității. 
Pentru subvențiile utilizate nelegal și nerestituite bugetului 
local al U.A.T.M. Buzău, s–au calculat majorări de întârziere 
în valoare de 54 mii lei. 

În anul 2017 S.C. Trans Bus S.A. Buzău a inițiat și derulat 
proceduri de achiziții publice finanțate din subvenții de la 
bugetul local pentru un număr de 24 autobuze second hand,  
în valoare totală de 3.144 mii lei, divizând contractul de 
achiziție în mai multe contracte cu valoare mai mică, cu 
scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute 
de legislația privind achizițiile sectoriale. 

 

În perioada octombrie 2016–decembrie 2017 S.C. Trans Bus 

S.A. Buzău a angajat și a efectuat din bugetul propriu plăți 

reprezentând spor de vechime acordat nelegal 

administratorului executiv cu funcția de director executiv al 

entității în sumă totală de 39 mii lei, în condițiile în care, 

potrivit legii, directorul executiv nu avea dreptul decât la o 

indemnizație fixă lunară, o componentă variabilă și la alte 

beneficii de natura celor prevăzute la art.39 alin.2 al O.U.G. 

nr. 109/2011.  

39 

În anul 2017 entitatea controlată a efectuat plăți nejustificate 
în valoare totală de 38 mii lei, reprezentând contravaloarea a 
120 perechi de pantofi, primite cu titlu gratuit de salariați, cu 
încălcarea prevederilor legislației muncii și a celor din 
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. 

38 

În anul 2017 S.C. Trans Bus S.A. Buzău  a înregistrat 
nejustificat pe cheltuieli suma totală de 11 mii lei, 
reprezentând contravaloarea a 2.984 litri combustibil care 
depășește consumul normat stabilit prin decizii ale directorului 
executiv, pentru un număr de 22 autobuze aflate în parcul 
entității controlate. 
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6.Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi 
 

6.1. Plata către bugetul local al municipiului Buzău a cotei de 80% din contravaloarea 
veniturilor încasate din închirierea spațiilor proprietate publică precum și majorările de întârziere, 
calculate până la data plății efective a venitului principal către U.A.T.M. Buzău 
 

6.2. Restituirea la bugetul local a subvenției încasate necuvenit, în valoare de 189 mii lei, 
precum și a dobânzilor penalizatoare, calculate până la data restituirii efective a acesteia către 
U.A.T.M. Buzău.  
 

6.3. Inițierea demersurilor legale pentru emiterea de către Consiliul de Administrație a unei 
hotărâri prin care să se stabilească remunerația directorului executiv, cu respectarea formei juridice 
și a restricțiilor legislației în domeniu, precum și pentru înscrierea în contractul de mandat a tuturor 
drepturilor de remunerare de care poate beneficia legal directorul executiv. 
 

6.4. Recuperarea prejudiciului reprezentând plăți nelegale cu procurarea de încălțăminte, 
inclusiv a dobânzilor aferente recalculate în funcție de data efectivă a recuperării sumelor. 
Identificarea și a altor plăți efectuate în aceleași condiții de nerespectare a prevederilor legale și 
recuperarea  acestor sume împreună cu dobânzile aferente.  
 

6.5.  Verificarea punctuală, prin comisia desemnată în acest scop, a cazurilor de depășire a 
consumurilor de carburanți urmând ca în funcție de concluziile formulate se acționeze în consecință. 
 


