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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. DOLJEȘTI 
          

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pentru 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 27.02. – 07.04.2017 
 
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) 9.149 16.472 16.069 175,6 97,6 

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

639 674 734 114,9 108,9 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.161 1.115 1.057 91 94,8 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  3.953 4.770 4.741 119,9 99,4 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

3.396 9.913 9.537 280,8 96,2 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 11.102 19.656 14.900 134,2 75,8 

1.Cheltuieli de personal 2.971 3.154 2.948 99,2 93,5 

2.Bunuri şi servicii  1.973 2.501 1.031 52,3 41,2 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 25 25 25 100 100 

7. Alte transferuri 65 65 38 58,5 58,5 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- 1.231 - - - 

9. Asistență socială 823 989 936 113,7 94,6 

10. Alte cheltuieli 16 18 17 106,3 94,4 

11.Cheltuieli de capital 5.229 11.673 9.905 189,4 84,9 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.953 -3.184 1.169 - - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UAT Doljești - activitatea proprie 14 316 59 

2.Ordonatorul terțiar din subordine 
Școala gimnazială Buruienești 

- - - 

Total sume  14 316 59 
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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. 

 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale 

11 

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

- Plata nelegală a unor servicii de audit public intern 

 

- Nu au fost elaborate/actualizate și aprobate programele de 
dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial care 
trebuie să cuprindă obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, 
termenele precum și alte componente ale măsurilor 
respective. 
- Neevidențierea în mod distinct, în program a acțiunilor de 
pregătire profesională, atât pentru persoanele cu funcții de 
conducere cât și pentru cele de execuție 

20 

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

- Transmiterea sau cedarea cu titlu gratuit a dreptului de 
proprietate sau folosință a unor bunuri din patrimoniul public 
sau privat al UATC Doljești fără respectarea prevederilor 
legale 

14 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Plata serviciilor de reevaluare fără ca aceasta sa fie 
efectuata conform legii.  
 
- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de 
carburanţi, de materiale de întreţinere, asigurări auto, parc 
auto. 
- Plata dublă a serviciilor de internet. 

 

- Cheltuieli cu deplasările interne stabilite și plătite eronat. 

 

- Efectuarea de plăţi fără existența documentelor justificative, 

întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea 

sumelor datorate pentru servicii de service calculatoare.  

 

- Efectuarea de plăţi reprezentând lucrări de întreținere 

drumuri comunale, fără existența documentelor justificative, 

întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea 

sumelor datorate. 

42 
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- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat  

reprezentând lungimea drumului pentru investiția 

Modernizarea drumuri comunale și vicinale comuna Doljești. 

 

- Alte abateri referitoare la iniţierea şi lansarea procedurii de 
achiziţie publică – pentru investiția Modernizarea drumuri 
comunale și vicinale comuna Doljești. 
 
- Plăți nelegale pentru lucrări neefectuate pentru investiția  
Modernizarea drumuri comunale și vicinale comuna Doljești 
Modernizarea drumuri comunale și vicinale comuna Doljești. 
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 
normative de înființare. 
 
- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale. 
 
- Neîntocmirea programului anual al achiziţiilor publice în 
structura legal aprobată. 
 
- Nesolicitarea și neobţinerea aprobărilor necesare pentru 
declanşarea procedurii de achiziţie publică . 
 
- Nerespectarea regulilor de estimare a valorii contractelor şi 
de selectare a procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie. 
- Valoarea estimată a investiției din Devizul ofertă nu 
corespunde cu cea înscrisă în Fișa de date. 
 
- Nu s-a prezentat auditorilor Raportul procedurii de atribuire 
prevăzut de art. 213(1) lit. j) ca făcând parte din dosarul 
achiziției publice.  
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
     

- constituirea fondului de rezervă bugetară, în limitele prevăzute de art.36 din Legea 
finanţelor publice locale nr.273/2006; 

- prezentarea în ședință publică, spre analiză și aprobare autorității deliberative, a execuției 
bugetului în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale; 

- publicarea pe paginile de internet ale UATC Petricani a tuturor documentelor şi 
informaţiilor prevăzute de art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- 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; 

- desemnarea unui funcţionar public, responsabil cu organizarea şi realizarea gestiunii 
curente a resurselor umane şi funcţiilor publice din instituție; întocmirea Statutului propriu al unității 
administrativ teritoriale comuna Doljești; întocmirea raportărilor trimestriale privind respectarea 
normelor de conduită etică; 

- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor din concesiuni,  
precum şi încasarea redevenței constatate la audit; 

- organizarea şi efectuare 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; 
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- înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar 
reprezentând telefoane mobile și laptop, precum și recuperarea valorii constatate la audit,  în cazul 
lipsei  acestora; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând  cota-parte din cheltuielile 
compartimentului de audit public intern  al AcoR; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului reprezentând  prestare serviciu evaluare 
fără bază legală; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de  efectuarea  cheltuielilor de 
combustibil nejustificate prin documente legal întocmite; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de  efectuarea de cheltuieli cu 
servicii internet, fără respectarea reglementărilor legale; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de  plata fără bază legală a unor 
deconturi de cheltuieli reprezentând deplasări interne; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de efectuarea de plăţi fără existența 
documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor 
datorate; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de efectuarea de plăţi reprezentând 
lucrări de întreținere drumuri comunale, fără existența documentelor justificative, întocmite conform 
legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciilor reprezentând: contravaloarea serviciilor de 
expertiză tehnică neefectuate; cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat; plăți nelegale 
pentru lucrări neefectuate. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de efectuarea de cheltuieli pentru 

activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de 

înființare. 


