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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. BOZIENI 
 

1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pentru 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 23.06. – 31.07.2017 
 
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) 5.428 8.406 8.112 149,4 96,5 

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

275 275 324 117,8 117,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  503 487 463 92,0 95,1 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.105 2.485 2.476 117,6 99,6 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

 

2.545 

 

5.159 

 

4.849 

 

190,5 

 

93,9 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 5.743 8.721 8.187 142,5 93,8 

1.Cheltuieli de personal 1.859 1.892 1.878 101,1 99,3 

2.Bunuri şi servicii  591 767 667 112,8 86,9 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 60 64 63 105,0 98,4 

7. Alte transferuri 3 3 8 266,6 266,6 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 311 394 362 116,4 91,8 

10. Alte cheltuieli 25 29 29 116 100 

11.Cheltuieli de capital 2.894 5.572 5.180 179,0 92,9 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) - - -75 - - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Bozieni - activitatea proprie 153 203 1.111 

2. Ordonatorul terțiar din subordine -  Școala 
Gimnaziala Bozieni 

- - - 

Total sume  153 203 1.111 
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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  

-Nu au fost prevăzute distinct credite bugetare destinate 
stingerii plăților restante la finele anului anterior 
 
- Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale 
 
- Neconstituirea fondului de rezervă bugetară  
 
- 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 

9 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Nu au fost respectate prevederile Ordinului nr.  
2634/05.11.2015, privind documentele financiar contabile  
 
- Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a 
unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al UAT 
 
- Neînregistrarea la finele perioadelor de raportare a 
accesoriilor aferente debitelor din impozite şi taxe locale 
neîncasate în termen 
 
- Înregistrările în contabilitate în contul 464 ”Creanțe ale 
bugetului local” nu au fost efectuate pe baza documentelor 
justificative corect întocmite, în mod cronologic şi sistematic, în 
conturile sintetice şi analitice 
 
- Evidenţa sintetică şi analitică a patrimoniului entităţii nu este 
condusă în conformitate cu Normele metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
reprezentând neînregistrarea furnizorilor neachitați la finele 
anului. 

 
- 
 

1.019 
 
 

20 
 
 
 

46 
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Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

- Neorganizarea controlului intern managerial conform 

prevederilor legale - nu a fost elaborat Codul controlului  intern 

managerial  al entităților publice conform Ordinului 400/2015 

 

- 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 
 
- În unitatea administrativ teritorială Bozieni controlul lunar 
inopinat al operațiunilor cu numerar nu s-a exercitat în anul 
2016 
 
- În perioada 2014-2016, entitatea  nu a făcut demersurile 
prevăzute de lege în vederea ocupării prin concurs a postului 
de auditor public intern, ceea ce a condus la inexistența 
acestei activități la UATC Bozieni 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

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

- Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora 
 
- S-au operat borderouri de scădere a impozitelor și taxelor 
locale fără documente justificative care să ateste dreptul la 
scăderea acestora. 
 
- Neînregistrarea la finele perioadelor de raportare a 
accesoriilor aferente debitelor din impozite şi taxe locale 
neîncasate în termen 
 
- Nu au fost stabilite/urmărite în vederea încasării venituri 
cuvenite bugetului local din taxe pentru salubritate, în 
conformitate cu reglementările legale 
 
- Neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la 
termenele de plată şi necalcularea de penalităţi de întârziere 
pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a redevenţei 
datorate de Asociația crescătorilor de taurine Bozieni 
 
- Nu s-a stabilit corect şi nu a fost încasată taxa pentru 
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică   
 
- Nestabilirea corectă a impozitului pe teren 
 
- Nestabilirea corectă a impozitului pe clădiri 
 
- Neorganizarea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
compartimentului de inspecție fiscală în domeniul impozitelor, 
taxelor şi al altor venituri 

- 
 
 

44 
 
 
 

20 
 
 
 

22 
 
 
 

63 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

2 
 

- 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 
 
- Efectuarea unor cheltuieli fără existența documentelor 
justificative, întocmite conform legii,  reprezentând pachete de 
dulciuri 
 
- Plata unor penalități de întârziere către furnizori de servicii 
 
- Neîntocmirea programului anual al achiziţiilor publice în 
structura legal aprobată 
 
- Neprezentarea tuturor documentelor justificative pentru 
efectuarea plăţilor 
 
- Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii, 
neexecutate/ nerecepţionate/în cantitatea facturată şi plătită la 
investiția Modernizare drumuri comunale Bozieni 
 
- Efectuarea plăţilor în avans fără a fi prevăzute în contract la 
investiția Construire școală Băneasa 

 
 
 

0 
 
 
 

1 
 

8 
 
 

23 
 
 

169 
 
 
 

10 

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

- constituirea fondului de rezervă  bugetară,  conform art.36 din Legea finanţelor publice 
locale nr.273/2006. 

- prezentarea în ședință publică, spre analiză și aprobare autorității deliberative, execuția 
bugetului, conform art.49 alin.(12) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006. 
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- publicarea pe pagina de internet a UATC Bozieni  a tuturor documentelor  şi informaţiilor 
prevăzute de art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi actualizarea 
acestora. 
 - respectarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind obligația de a 

prevedea distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui 

pentru care se întocmeşte bugetul. 

- reorganizarea sistemului informatic astfel încât să fie respectate prevederile  Ordinului 
2634/2015 privind documentele financiar contabile. 

- organizarea contabilității conform reglementărilor legale; 
- întocmirea evidenței sintetice și analitice a conturilor și întocmirea balanței de verificare  în 

vederea comparării cu datele înscrise în situațiile financiare. 
 - stabilirea întinderii şi mărimii accesoriilor pentru neachitarea la termen de către contribuabili, 

a obligaţiilor fiscale si nefiscale datorate bugetului local, înregistrarea  acestora în evidenţă contabilă  

sintetica si analitica, precum si  urmărirea acestora în vederea încasării; 

 - aplicarea tuturor formelor de executare silită în vederea creşterii  gradului de colectare a 

veniturilor bugetare. 

- organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern, 
conform prevederilor legale. 

- desemnarea unui funcţionar public, din cadrul compartimentului specializat, responsabil cu 

organizarea şi realizarea gestiunii curente a resurselor umane şi funcţiilor publice din instituție; 

- întocmirea Statutul propriu al unității administrativ teritoriale, obligatoriu conform art. 20 din 

O.G. nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unității administrativ teritoriale. 

- întocmirea raportărilor trimestriale privind respectarea normelor de conduită etică. 

- emiterea Dispoziției privind acordarea vizei CFP conform legislației în vigoare. 

 - organizarea controlului lunar inopinat al operațiunilor cu numerar. 

- asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public 

intern în cadrul UATC Bozieni. 

- în cazul neachitării în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiilor a sumelor datorate 

bugetului local, se va  proceda la iniţierea şi aplicarea celorlalte măsuri de executare silită prevăzute 

de Codul de procedură fiscală. 

- stabilirea realității sumelor înscrise în borderourile de scădere, prin documente justificative și 

repunerea creanțelor pentru care aceste documente lipsesc. 

- stabilirea întinderii şi mărimii accesoriilor datorate pentru neachitarea la termen de către 

contribuabili, a obligaţiilor fiscale și nefiscale, înregistrarea  acestora în evidenţa contabilă  sintetică și 

analitica, precum și  urmărirea în vederea încasării lor. 

 - stabilirea întinderii şi mărimii veniturilor neconstituite și neînregistrate reprezentând taxe de 

salubritate.  

- stabilirea întinderii şi mărimii veniturilor neconstituite și neînregistrate reprezentând taxe de 

concesiune.  

- stabilirea întinderii şi mărimii veniturilor neconstituite și neînregistrate reprezentând taxa 

pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.  

- stabilirea întinderii şi mărimii veniturilor neconstituite și neînregistrate reprezentând 

impozitul pe teren.  

- stabilirea întinderii şi mărimii veniturilor neconstituite și neînregistrate reprezentând 

impozitul pe clădiri.  

- efectuarea inspecţiei fiscale având ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor 

fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor 

legislaţiei fiscale şi contabile, verificării sau stabilirii, după caz, a bazelor de impunere, stabilirii 

diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. 
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- organizarea şi efectuarea inventarierii în conformitate cu prevederile Ordinului 
nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii tuturor 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

- întocmirea Programului anual al achizițiilor publice conform reglementărilor legale. 
- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând efectuarea de plăţi fără 

existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea 
sumelor datorate.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând  penalități de întârziere 
achitate fără bază legală . 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând efectuarea de plăţi fără 
existenţa documentelor justificative.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând efectuarea de plăţi pentru lucrări 

neexecutate în cantitatea facturată şi plătită.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând majorări de întârziere datorate 

pentru nejustificarea sumei avansate constructorului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


