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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. AGAPIA 
           

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuţie pe anul 
2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit : 10.08. – 21.09.2017 
    

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 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 11.298 12.177 5.990 53,0 49,2 

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

1.030 1.093    930 90,3 85,0 

2.Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit  

806 808   808 100,2 100 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 2183 

2.483 3.266  3.216 129,5 98,4 

4.Subvenţii de la alte nivele ale 
administrației publice 

2.479 2.510 1.036 41,8 41,2 

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

4.500 4.500    0 0 0 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

11.947 12.816 6.386 53,4 50,0 

1.Cheltuieli de personal 1890 2281 2.223 117,6 97,4 

2.Bunuri şi servicii  1155 1494 1.285 111,2 86,0 

3. Dobânzi 22 22 22 100 100 

4. Subvenţii      

5. Fonduri de rezervă 0 12 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

60 60 60 100 100 

7. Alte transferuri      

8. Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

5400 5400 0 0 0 

9. Asistență socială 669 670 514 76,8 76,7 

10. Alte cheltuieli 35 36 36 102,8 100 

11.Cheltuieli de capital 2521 2646 2.053 81,4 77,6 

12. Operaţiuni financiare 195 195 193 99 99 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

  0   

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -649 -639 -396   
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4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                                mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATC Agapia- activitatea proprie 45 212 590 

2. Ordonatorul terțiar din subordine - Şcoala 
Gimnazială ,,Nicolae Grigorescu’’ Agapia 

- - - 

2. Ordonatorul terțiar din subordine – Seminarul 
Teologic „Cuvioasa Paraschiva” Agapia 

- - - 

Total sume  45 212 590 

 

5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea 
proiectului de buget pe 
anul 2016, precum și 
autorizarea, legalitatea 
și necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat 
  

 

- Nerespectarea de catre ordonatorii de credite ai bugetelor locale 

a obligativitatii publicarii in presa locala, pe pagina de internet a 
institutiei publice sau afisarea la sediul autoritatii administratiei 
publice a proiectului de buget local 

 
- 
 
 
 
 
 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Înregistrarile in contabilitate nu au fost efectuate pe baza 
documentelor justificative corect intocmite, in mod cronologic si 
sistematic, in conturile sintetice si analitice  
 
- Neînregistrarea în evidenţa contabilă şi tehnico operativă a unor 
bunuri care constituie domeniul public sau privat al  UAT 

- 
 
 
 

590 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor 
de management şi 
control intern 

 
- Neorganizarea compartimentului de audit intern conform 

prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern  

 
 

 
- 
 

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

-Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local - nestabilirea şi 
neîncasarea taxei de salubrizare  
 
- Neefectuarea de inspecţii fiscale asupra legalităţii şi conformităţii 
declaraţiilor depuse de contribuabili, persoane fizice/juridice  

45 
 
 
 
- 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nu a fost efectuata reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale 
la termenul prevazut de lege  
 
- Alte abateri privind efectuarea inventarierii tuturor elementelor 

patrimoniale la termenul prevazut de lege  

-Decontarea fără bază legală a unor servicii de analize medicale  

-Decontarea fără bază legală a taxei pe valoarea adăugată pentru 

cursurile de formare profesională   

-Decontarea serviciilor SSM pentru care nu s-a făcut dovada că 

au fost prestate şi care să ateste realitatea efectuării plăţilor 

efectuate în perioada 2016-2017   

- Decontarea serviciilor de audit intern pentru care nu s-a făcut 

dovada că au fost prestate şi care să ateste realitatea efectuării 

plăţilor efectuate în anul 2017  

- S-a achiziţionat şi transportat piatră spartă pentru care nu se 
poate stabili cu exactitate cantitatea pusă în operă.  
 
-S-au efectuat plăţi fără documente justificative legal întocmite 
pentru susţinerea cultelor.  
 
-Nu au fost întocmite foi de parcurs și fișa activității zilnice pentru 
autoturismul din dotarea primăriei pentru perioada 2015-2016    
 
- Neintocmirea documentelor legale care sa confirme realitatea 
bunurilor primite, a lucrarilor executate si/ sau a serviciilor prestate 
în cazul obiectivului de investiţii ,,Modernizare Drum local din DN 
15 E Văratec L=1070 km’’- F3404 prej 
 
- În cazul obiectivului de investiţii: ,, Modernizare şi reabilitare 
termică Şcoala Nicolae Grigorescu’’, s-a constatat o diferenţa de 
35.399,09 lei  dintre valoarea  contractului şi valoarea devizelor 
ofertă F4114 – abatere nec. 
 
- Alegerea incorectă a procedurii de achiziţie fără respectarea 
pragurilor valorice prevăzute de lege aferent dotărilor achiziţionate 
pentru Căminul Social Văratec 
 
-S-au constatat cazuri de plată a indemnizaţiilor unor consilieri 
locali fără ca aceştia să participe la  şedinţele ordinare şi de 
comisie de specialitate  
 
-S-a constatat o diferenţă spor pentru control financiar preventiv 
acordată eronat aferent perioadei 2015-2017  
 

- 
 
 
- 
 
 
3 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
- 
 

27 
 
 
 
9 
 
 
7 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
1 
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Constituirea, utilizarea 
şi gestionarea 
resurselor financiare 
privind protecţia 
mediului, îmbunătăţirea 
calităţii condiţiilor de 
viaţă şi de muncă. 

-Efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, 
întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea 
sumelor datorate referitoare la plata serviciilor de salubrizare   

 
145 
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 

 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 


