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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

 
Sinteza 

rezultatelor acțiunii de audit  
desfășurate la U.A.T.C GÎRCINA 

         
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 23.06.2017 – 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+2+3+4+5) 9.957 10.719 5.951 59,8 55,5 

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

998 1.168 908 91,0 77,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit  

1.154 1.181 1.255 108,8 106,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

2.105 2.584 2.420 115,0 93,7 

4. Venituri din capital 0 0 3 - - 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

5.700 5.786 1.365 23,9 23,6 

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

0 0 0 - - 

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

9.957 10.719 5.793 58,2 54,0 

1.Cheltuieli de personal 1.806 1.947 1.897 105,1 97,4 

2.Bunuri şi servicii      1.667 2.564 2.134 128,0 83,2 

3. Dobânzi 0 0 0 - - 

4. Subvenţii 0 0 0 - - 

5. Fonduri de rezervă 0 0 0 - - 

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice    

0 0 0 - - 

7.Alte transferuri 0 0 0 - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

0 0 0 - - 

9. Asistență socială 453 555 530 117,0 95,5 

10. Alte cheltuieli 0 0 0 - 0 

11.Cheltuieli de capital    6.031 5.653 1.232 20,4 21,8 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 - - 

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

0 0 0 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 0 0 158 - - 

                                                                                                                                        

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  
                                                                                                                                                               mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATC Gîrcina-activitatea proprie 42 644 525 

2.Ordonatorul terțiar din subordine- Școala 

gimnazială ”Episcop Melchisedec 

Ștefănescu” 

- - - 

Total sume  42 644 525 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea şi 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2016, 
precum şi autorizarea, 
legalitatea şi necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat;  

- Efectuarea de cheltuieli de investiții fără să fie cuprinse în 
programul anual de investiţii publice și în bugetul de venituri și 
cheltuieli; 
- Nu au fost înscrise distinct în proiectul de buget creditele de 
angajament şi creditele bugetare pentru acţiunile multianuale, 
și implicit nu au fost supuse aprobării Consiliului local ;  
- Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale;  
- Neconstituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
consiliului local;  

 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

-  Înregistrarea eronată în evidența contabilă a activelor fixe 
necorporale, în valoare de  271.098,16 lei;  
- Înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor titluri de 
participare deținute la alte entități publice, în valoare de 
10.000 lei;   
 - Neinventarierea și neînregistrarea în evidența contabilă a 
unor suprafețe de terenuri din domeniul unității administrativ 
teritoriale;   

271 
 

10 
 

- 

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

 - Nerespectarea cerințelor generale și specifice de control 
intern în cadrul entității verificate, prevăzute de normele legale 
în vigoare;  
 - Nesupunerea CFPP a unor proiecte de operaţiuni care fac 
obiectul controlului financiar preventiv (contracte de achiziție 
publică, ordine de deplasare);  
  - Neorganizarea și nefuncționarea activității de audit public 
intern;  

- 
 

- 
 
 

- 

 

Modul de stabilire, 
evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de 
lege 

  - Înregistrarea în evidența fiscală, fără să fie înregistrată în 
lista de rămășiță raportată prin situațiile financiare,  a sumei 
de 124.416 lei;      
  - Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor din 
tariful de gestionare pentru fondul cinegetic, de 635 lei;   
  - Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor din 
redevență datorate de operatorul de salubrizare a comunei, de 
6.292 lei;  
  - Păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite 
din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție 
cu suma de 20.574 lei;  
- Neregularizarea taxei pentru eliberarea de autorizaţii de 
construire, cu suma de 864 lei;  
- Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora; 

 
125 

 
1 
 

6 
 

 
21 

 
1 

 
- 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 - Neefectuarea unei analize asupra tuturor stocurilor înscrise 
în fișele de magazie şi a soldurilor contabile a bunurilor 
inventariate, pentru descoperirea şi corectarea eventualelor 
erori; 
 - Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
obiectivul de investiție ,,Înființarea rețelei de alimentare cu apă 
a satului Almaș, comuna Gîrcina”,  de 182.436,28 lei;   
- Efectuarea de plăţi supraevaluate pentru lucrări cu probele 
tehnologice la investiția ,,Înființarea rețelei de alimentare cu 
apă a satului Almaș, comuna Gîrcina”, de 118.140,62 lei; 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investiția ”Înființarea rețelei de canalizare a satului Gîrcina, 
comuna Gîrcina, jud Neamț” de 235.562 lei;  
- Lipsa declarațiilor de conformitate, de performanță, pentru 
verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse la obiectivul 

 
- 
 

 
 

182 
 

 
118 

 
 
 

236 
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”Înființarea rețelei de canalizare a satului Gîrcina, comuna 
Gîrcina, jud Neamț”, de 119.003 lei;  
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu servicii de telefonie mobilă, de 1.081,26 lei;  
- Efectuarea de cheltuieli cu servicii de mentenanță fără 
contraprestație, de  24.519 lei;   
- Efectuarea de cheltuieli cu lucrări de amenajare teren Baza 
Sportivă fără contraprestație, de 40.950 lei;  
- Efectuarea de cheltuieli cu achiziționarea unui sistem 
informatic integrat de evidență a registrului agricol, fără 
contraprestații, de 15.042 lei; ;  
- Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără 
contraprestații, de 5.946 lei;  
- Neînregistrarea în evidența contabilă, neurmărirea la 
încasare și neîncasarea materialului lemnos vândut 

119 
 

1 
 
 

24 
 

41 
 

15 
 

6 
 

34 
 

 

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

- Neurmărirea predării deșeurilor colectate la groapa de gunoi 

autorizată; 

- 

 

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

- întocmirea programului anual de investiţii publice al unităţii administrativ-teritoriale în 
structura prevăzută de legea finanțelor publice locale precum și pentru identificarea surselor de 
finanţare atât din bugetul local cât şi din surse externe, astfel încât să se asigure realizarea 
obiectivelor de investiţii în concordanţă cu documentațiile tehnico-economice contractate și plătite 
din bugetul entității publice. 

- înscrierea, distinct, în buget a creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru 
acțiunile multianuale și supunerea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă, în 
conformitate cu prevederile legale. 

- supunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative, execuţia bugetelor 
proprii în conformitate cu art. 49 alin. (12), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

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

- înregistrarea tuturor bunurilor aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale  
conform planului de conturi, precum și verificarea realității soldurilor conturilor  prin inventarierea 
acestora și solicitarea de confirmări de solduri, astfel încât situațiile financiare să ofere o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii. 

- organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern 
(inclusiv audit public intern), conform prevederilor legale. 

- verificarea corelației dintre lista de rămășiță extrasă din registrul partizi (furnizat de 
sistemul informatic), cu lista de rămășiță raportată prin situațiile financiare și clarificarea diferențelor 
constatate.  

- stabilirea, înregistrarea și încasarea dreptului de creanță  din tariful de gestionare pentru 
fondul cinegetic situat pe raza unității administrativ teritoriale.  

- stabilirea, înregistrarea și urmărirea încasării redevenței datorate de operatorul de 
salubritate S.C. ADCIS GÎRCINA SRL. 

- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor precum şi 
încasarea veniturilor, reprezentând  diferenţă regularizare taxă autorizaţie de construire. 

- executarea silită, gradual,  în condiţiile şi la  termenele prevăzute de Codul de procedură 
fiscală, în vederea stingerii obligațiilor fiscale  și întocmirea dosarelor de insolvabilitate, acolo unde 
este cazul. 

- 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.  
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- prezentarea declarațiilor de conformitate, de performanță ale produselor utilizate la lucrări 
ascunse, cât și a procesului verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse.  

- înregistrarea în evidența contabilă a dreptului de creanță din valorificare masă lemnoasă 
și recuperarea acestuia;   

- inventarierea masei lemnoase exploatate din pădurea comunală; 

- înregistrarea în evidența contabilă a cantității de lemn  în custodie la Ocolul silvic Gîrcina; 

- clarificarea situației a 21 mc lemn aprobat pentru a fi exploatat, fără să existe documente 
justificative care să confirme exploatarea efectivă. 

- urmărirea activității de colectare şi transport a deşeurilor menajere la nivelul comunei 
Gîrcina. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând venituri bugetare pentru care 
dreptul de a cere executarea silită s-a prescris .  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând plata unor cantități de lucrări 
neexecutate .  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea de plăţi 
supraevaluate pentru lucrări cu probele tehnologice .  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând cheltuieli supraevaluate sau 
majorate nejustificat .  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând cheltuieli supraevaluate sau 
majorate nejustificat cu servicii de telefonie mobilă.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea de cheltuieli cu 
servicii de mentenanță fără contraprestații. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea de cheltuieli cu 
lucrări de amenajare teren baza sportivă fără contraprestații. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea de cheltuieli cu 
achiziționarea unui sistem informatic integrat de evidență a registrului agricol, fără contraprestații. 

- stabilirea întinderii şi recuperarea, reprezentând efectuarea  de cheltuieli cu bunuri și 
servicii fără contraprestații. 

 
 

 
 
 
 
 
                                                           
 


