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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la U.A.T.C. BOGHICEA 
           

 
1. Denumirea acțiunii de audit financiar efectuată: Auditul financiar al contului de execuție 
bugetara pentru anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 06.11. – 29.11.2017 
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+..+5) 9.279 9.662 6.877 74,1 71,2 

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

256 266 271 105,9 101,9 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  445 432 406 91,2 93,9 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.041 2.409 2.402 117,7 99,7 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

6.537 6.555 3.798 58,1 57,9 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 9.319 9.702 6.880 73,8 70,9 

1.Cheltuieli de personal 1.771 1.926 1.915 108,1 99,4 

2.Bunuri şi servicii  548 554 507 92,5 91,5 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice - - - - - 

7. Alte transferuri 6 6 5 83,3 83,3 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 370 476 458 123,8 96,2 

10. Alte cheltuieli      

11.Cheltuieli de capital 6.624 6.740 3.995 60,3 59,3 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B)   -3   

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Boghicea - activitatea proprie 13 227 955 

Total sume  13 227 955 
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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  

Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale; 
 
Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor 
locale a obligativității publicării în presa locală, pe pagina de 
internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii 
administraţiei publice a proiectului de buget local; 
 

Neconstituirea fondului de rezervă bugetară 
 
Nu au fost prevăzute distinct creditele bugetare destinate 
stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru 
care se întocmește bugetul 
  

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

 
Neconcordanța între bilanț, contul de rezultat patrimonial și 
situația activelor fixe și datele înregistrate în contabilitate 
 
Înregistrările în contabilitate nu au fost efectuate pe baza 
documentelor justificative corect întocmite, în mod cronologic 
și sistematic, în conturile sintetice și analitice 
 
Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnic-operativă a 
unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al UAT 
reprezentând mijloace fixe 
 
Neconcordanțe între evidența contabilă analitică cu cea 
sintetică a contului 464 Creanțe ale bugetului local 
 
Cu privire la neînregistrarea fact. 2070/2016 aferentă 
contractului 72/19.01.2015 privind ”Modernizare drumuri 
comunale și sătești în comuna Boghicea Jud. Neamț” 

 
406 

 
 
 

45 
 
 

12 
 
 
 

287 
 
 

56 
 
 
 
 

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

Neorganizarea controlului intern managerial conform 
prevederilor legale; 
 
Neevidențierea în mod distinct, în program a acțiunilor de 
pregătire profesională, atât pentru persoanele cu funcții de 
conducere cât și pentru cele de execuție; 
 
Nu au fost elaborate listele de verificare, în care sunt detaliate 
obiectivele verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în 
cadrul specific al entităţii (2.3 din OMFP nr. 522/2003) 
Neactualizarea deciziilor privind organizarea şi exercitarea 
CFPP în funcţie de schimbarea personalului angajat care 
exercită viza CFPP şi a noilor proiecte de operaţiuni; 
 
Alte abateri constatate privind controlul financiar de gestiune; 
 
Alte abateri constatate privind  auditul public intern. 
 

- 

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

 
Neînregistrarea în evidența analitică pe plătitor și neurmărirea 
la încasare a veniturilor din amenzi contravenționale primite 
de UATC Boghicea pe parcursul anilor 2015-2016; 
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lege Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local reprezentând 
venituri din arenda 
 
Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora 

4 
 
 
 
        

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Plăți fără bază legală reprezentând Cheltuieli de personal 
efectuate pentru acordarea vizei CFP 
 
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale reprezentând 
cheltuieli cu telefonia mobilă 
 
Plăți peste valoarea contractului lucrări nr. 72/19.01.2015 
privind”Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna 
Boghicea Jud. Neamț ”care nu au documentație , angajament 
legal și recepție 
 
Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 

20 
 
 

27 
 
 
 

180 
 
 
 
 

149 

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

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 

 


