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CAMERA DE CONTURI  NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de control 

desfășurate la S.C. PUBLISERV S.A. PIATRA NEAMȚ 
           

1. Denumirea acțiunii de control efectuată: ”Controlul situației, evoluției și modului de 
administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale de către regii 
autonome de interes local și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților 
administrativ-teritoriale” 
 
2. Perioada efectuării acțiunii de control: 14.11. – 15.12.2017 
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 

 I.   VENITURI  - TOTALE (1+2+3) 18.100 18.100 19.239 106,3 106,3 

 1.Venituri totale din exploatare, din care: 18.100 18.100 19.239 106,3 106,3 

 a) Subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare -  - - - 

 b) Transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare -  - - - 

 2. Venituri financiare 
-  - - - 

 3.Venituri extraordinare 
-  - - - 

 II. CHELTUIELI  TOTAL E (1+2+3) 17.020 17.020 18.220 107,0 107,0 

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 16.810 16.810 18.015 107,1 107,1 

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 12.198 12.198 13.346 109,4 109,4 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 

asimilate 
92 92 137 148,9 148,9 

C.  Cheltuieli cu personalul, din care: 3.970 3.970 3.935 99,1 99,1 

 C.1. Cheltuieli de natură salarială: 2.785 2.785 2.805 100,7 100,7 

- Cheltuieli cu salariile 2.405 2.405 2.442 101,5 101,5 

 - Bonusuri 380 380 363 95,5 95,5 

 C.2. Cheltuieli aferente contractului de 

mandat și a altor organe de conducere și  
control, comisii și comitete 

520 520 462 88,8 88,8 

 C.3. Cheltuieli cu asigurările și protecția 

socială, fondurile speciale și alte obligații 
legale 

665 665 668 100,4 100,4 

D. Alte cheltuieli de exploatare 550 550 597 108,5 108,5 

2. Cheltuieli financiare 210 210 205 97,6 97,6 

3. Cheltuieli extraordinare      

III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 1.080 1.080 1.019 94,3 94,3 

IV. IMPOZIT PE PROFIT 100 100 48 48,0 48,0 

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 

980 980 971 99,0 99,0 
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4. Structura și sumele estimate ale abaterilor 
 

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1. S.C. PUBLISERV S.A. - 
activitatea proprie 

- 117 941 

Total sume   117 941 

 

5. Principalele constatări 
 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Alte abateri referitoare la organizarea şi ţinerea la zi a  
evidenţei patrimoniului, constând în  necalcularea și 
neînregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli cu 
amortizarea mijlocului fix - Instalație pentru prefabricate din 
beton – aflat în conservare 
 
Neînregistrarea în evidența contabilă a sumei de 292.126,00 
lei, reprezentând contravaloarea titlului de creanță emis de 
D.G.R.F.P. Iași 

 
538 

 
 
 
 

292 
 

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

Neorganizarea controlului intern/managerial în conformitate cu 
dispozițiile O.S.G.G. nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice, 
cuprinzând standardele de control intern/managerial la 
entităţile publice  
 
Neorganizarea auditului intern în conformitate cu dispozițiile 
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificări și 
completări ulterioare 

 
- 
 
 
 

                     
  - 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea 
obligațiilor societății privind Fondul pentru protecția 
persoanelor cu handicap  
 
Nerespectarea condiţiilor prevăzute de guvernanţa corporativă 
privind remuneraţia persoanelor din structurile de conducere 
ale întreprinderilor publice  
 
Acordarea unor drepturi bănești fără bază legală, 
reprezentând o indemnizație lunară de administrator special, 
directorului executiv 
 
Acordarea de ”Tichete de masă” administratorilor societății, 
contrar prevederilor legale. 
 
Acordarea unor drepturi bănești fără bază legală, 
reprezentând Fond de reprezentare directorului executiv 
 
Acordarea unor premii directorilor, înainte de aprobarea 
situațiilor financiare, contrar clauzelor Contractelor de 
mandate 
 
Acordarea de  tichete cadou membrilor AGA și CA, contrar 
prevederilor O.U.G. nr. 109 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice,  din 30 noiembrie 2011 
 
Necalcularea și neînregistrarea în evidența contabilă a unor 
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28 
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cheltuieli cu amortizarea mijlocului fix - Instalație pentru 
prefabricate din beton – aflat în conservare – menționată mai 
sus 
 
Denaturarea rezultatului exercițiului financiar aferent anilor 
2015- 2016 (profitul impozabil) ca urmare a efectuării unor 
cheltuieli fără bază legală și neînregistrării unor cheltuieli 
privind amortizarea, nedeductibile fiscal  
 
Alte abateri privind efectuarea inventarierii 
 
Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a încasării veniturilor - plăți prin casă 

 
 
 
                    

102 
 
 
 

- 
 
 

46 
   

 
6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 
 

 
 

 


