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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunilor de audit  

desfășurate la U.A.T.C. BICAZU ARDELEAN 
           

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetarǎ pe 
anul 2016  
 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit : 25.09. – 03.11.2017 
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) 7.901 9.767 9.687 122,6 99,2 

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

5.002 6.574 6.494 129,8 98,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  697 706 706 101,3 100 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.142 2.414 2.414 112,7 100 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

60 73 73 121,7 100 

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

- - - - - 

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

9.309 11.820 6.512 70,0 55,1 

1.Cheltuieli de personal 2.316 2.399 2.155 93 89,8 

2.Bunuri şi servicii  1.335 1.652 1.224 91,7 74,1 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 22 22 22 100 100 

7. Alte transferuri - - -   

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 296 361                 274 92,6 75,9 

10. Alte cheltuieli 170 217 189 111,2 87,1 

11.Cheltuieli de capital 5.170 7.169 2.648 51,2 36,9 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 1.408 2.053 3.175 -         - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.UATC Bicazu Ardelean- activitatea proprie 7 123 4 

2.Ordonatorul terțiar din subordine Școala 

Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean 

- 5 - 

Total sume  7 128 4 
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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;  

Neconstituirea fondului de rezervă bugetară 
 
Nerespectarea de către ordonatorul de credite a bugetului 
local a obligativităţii publicării pe pagina de internet a unităţii 
administrativ teritoriale a informaţiilor prevăzute de art. 76

^1 
din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
  

- 
 
- 
 
 
 
 
 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor 
de aplicare a acestuia 
 
Nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern 
al documentelor financiar-contabile 

- 
 
 
 
- 

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

Neelaborarea raportului anual asupra sistemului de control 
intern/managerial de către conducătorul entității cu 
respectarea reglementărilor legale 

- 
 
 

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

Neefectuarea de inspecţii fiscale asupra legalităţii şi 
conformităţii declaraţiilor depuse de contribuabili, persoane 
fizice/juridice 
 
Nestabilirea, neevidențierea, neîncasarea taxei pentru 

eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice și alimentație publica 

 

Neaplicarea măsurilor de executare silită în totalitate,      

gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală 

  

Neîncasarea la bugetul local a sumelor legal cuvenite ca tarif 

de gestionare a fondului cinegetic, conform Legii nr.407/2006 

  

Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele 
de vânzare cumpărare a masei lemnoase  

- 
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- 
 
3 
 
 
2 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Nerezilierea contractelor în cazul nerespectării clauzelor 
contractuale 
 
Alte abateri privind efectuarea inventarierii și a evaluării 

tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege 

 

Efectuarea inventarierii patrimoniului prin nerespectarea în 

totalitate a prevederilor legale la nivelul ordonatorului terțiar de 

credite Școala Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean 

 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 

 

Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata 

4 
 
 
- 
 
 
 
- 
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cheltuielilor de personal 

Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor de personal la nivelul ordonatorului terțiar de 

credite Școala Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean. 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

Efectuarea de plăţi pentru servicii neexecutate în cantitatea 

facturată şi plătită          

 

Autoritatea contractantă nu a respectat obligaţia de a emite 
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la 
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant/ contractant asociat 
 
Neîntocmirea corespunzătoare a dosarului achiziţiei publice 
       

- 
 
5 
 
 
 

29 
 

18 
 
7 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

Constituirea, utilizarea și 
gestionarea resurselor 
financiare privind protecția 
mediului, îmbunătățirea 
calității condițiilor de viață 
și de muncă. 

 
Alte abateri privind constituirea, utilizarea şi gestionarea 
resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea 
calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă 

 

 
63 

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

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 


