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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. FARCAŞA 
           

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetarǎ pe 
anul 2016 nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Farcaşa 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 26.06. – 04.08.2017 
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) 13.692 14.307 9.173 66,9 64,1 

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

855 701 580 67,8 82,7 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  588 661 557 94,7 84,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.812 2.508 2.508 138,4 100 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

10.437 10.437 5.528 52,9 52,9 

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) 

13.592 14.307 8.911 65,6 62,3 

1.Cheltuieli de personal 1.795 2.146 2.089 116,4 97,3 

2.Bunuri şi servicii  832 1.146 878 105,3 76,6 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 35 34 29 82,9 85,3 

7. Alte transferuri 15 15 15 100 100 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 235 388                 303 128,9 78,1 

10. Alte cheltuieli - - - - - 

11.Cheltuieli de capital 10.680 10.578 5.597 52,4 52,9 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 0 0 262 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Farcașa - activitatea proprie 20 54 372 

2.Ordonatorul terțiar din subordine - Școala 

Gimnazială Constantin Ioan Luca, Farcasa. 

 

- 18 - 

Total sume  20 72 372 
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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 
 
Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale. 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Neevidențierea în conturi speciale a garanțiilor de bună 
execuție constituite 
 
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 

- 
 
 

372 
 
 
- 

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 
 
Lipsa vizei de control financiar preventiv propriu pentru 
angajamentele 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 
 
Nu s-a procedat la regularizarea taxelor pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la 
expirarea termenului de executare prevăzut în autorizaţiile de 
construire, în funcţie de valoarea reală a construcţiilor 
 
Nestabilirea, neevidențierea, neîncasarea taxei pentru 

eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice și taxa de firma  

 

Nestabilirea corecta a nivelului redevenței si a chiriilor, 

potrivit prevederilor contractuale   

 
Nestabilirea, neevidenţierea şi neurmărirea încasării 
veniturilor din taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, 
exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi 
petrol, precum şi altor exploatări 

- 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

12 
 
- 
 

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 

 

7 
 
 
- 
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Efectuarea inventarierii patrimoniului prin nerespectarea în 

totalitate a prevederilor legale la nivelul ordonatorului terțiar de 

credite Școala Gimnazială Constantin Ioan Luca, Farcașa. 

 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 

 

Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor de personal 

 

Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor de personal la nivelul ordonatorului terțiar de 

credite Școala Gimnazială Constantin Ioan Luca, Farcașa. 

 

Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de 

concesionare, în speță neconstituirea garanției in cuantumul 

legal pentru bunurile aparținând domeniului public  

concesionate de către U.A.T.C Farcașa 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

Efectuarea de plăţi pentru lucrări neexecutate în cantitatea 

facturată şi plătită 

 

Nerespectarea obligaţiei privind utilizarea mijloacelor 

electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru 

realizarea achiziţiilor directe. 

Neconstituirea garanției de bunǎ execuție ȋn cuantumul şi la 

termenul legal 

Nerespectarea regulilor de estimare a valorii contractelor de 

achiziție publicǎ 

 
Efectuarea de plăţi peste valoarea contractului. 
 
Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul 
de achiziţie publică 
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 
 
Efectuarea de cheltuieli de personal fără respectarea 
concordanţei cu politicile şi acordurile salariale, cu principiile 
responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, cu obiectivele şi 
limitele din strategia fiscal-bugetară la nivelul ordonatorului 
terțiar de credite 
 
Nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea şi 
regularizarea avansurilor pentru executarea de lucrări la 
nivelul ordonatorului terțiar de credite . 

- 
 
 
 
 

36 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
4 
 
3 
 
 
0 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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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. 

- publicarea pe pagina de internet a UATC Farcașa  a tuturor documentelor  şi informaţiilor 
prevăzute de art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi actualizarea 
acestora  

- 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 . 

- elaborarea şi implementarea unei proceduri de lucru privind urmărirea şi ȋnregistrarea 

garanţiilor de bunǎ execuţie. 

 - identificarea şi corectarea erorilor din evidenţa contabilă şi din situaţiile financiare, 
înregistrarea corectă a operaţiunilor şi întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile 
legale. 

- respectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern al documentelor financiar-

contabile.  

- organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern, 

conform prevederilor legale. 

- înlăturarea neregulilor constatate în activitatea de organizare a controlului financiar 

preventiv propriu. 

 - efectuarea de inspecţii fiscale asupra legalităţii şi conformităţii declaraţiilor depuse de 
contribuabili, persoane fizice/juridice, în conformitate cu Codul de procedură fiscală.  

- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor precum şi 

încasarea veniturilor reprezentând: diferenţă regularizare taxă autorizaţie de construire; taxa pentru 

eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice și taxa de firma; redevențe 

și chirii; taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări; redevență și taxa teren; 

- 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, atât la nivelul ordonatorului principal 
de credite cât și  la nivelul ordonatorului terțiar  Școala Gimnazială  "Constantin Ioan Luca", 
Farcașa. 

- constituirea garanției în cuantumul legal pentru bunurile aparținând domeniului public  

concesionate de către U.A.T., precum și încasarea acesteia. 

 - respectarea întocmai a etapelor în desfășurarea achizițiilor publice, conform prevederilor 

legale  și utilizarea procedurilor de lucru  privind urmărirea implementării acestora.  

- constituirea garanției de bună execuție a contractelor de lucrări, precum și încasarea 

acesteia. 

- respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de achiziţie publică.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând plată cheltuieli cu 

nerespectarea prevederilor legale.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând  contravaloarea zilelor de 
concediu medical  nerecuperate din FNUASS, respectiv de la Casa de asigurări de sănătate Neamț.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând plăţi nelegale privind 

cheltuielile de capital.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând cheltuieli supraevaluate 

nejustificat .  

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

lucrări neexecutate în cantitatea facturată şi plătită. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea  de plăţi peste 

valoarea contractului.  
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- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând  contravaloarea zilelor de 
concediu medical  nerecuperate din FNUASS, respectiv de la Casa de asigurări de sănătate Neamț, 
la  ordonatorul terțiar Școala Gimnazială  "Constantin Ioan Luca", Farcașa. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând drepturi salariale achitate 
nejustificat, la  ordonatorul terțiar Școala Gimnazială  "Constantin Ioan Luca", Farcașa. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând beneficii nerealizate calculate 
pentru avans acordat nelegal si nejustificat pana la sfârșitul anului, la  ordonatorul terțiar Școala 
Gimnazială  "Constantin Ioan Luca", Farcașa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


