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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 
 

Sinteza 
      rezultatelor acțiunii de audit  

 desfășurate la U.A.T.C. GRINȚIEȘ 
 

          
1. Denumirea acțiunii de audit  efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuţie bugetară 

pe anul 2016 

2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 07.08. – 08.09.2017   
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate    

mii lei 

  
Prevederi 

inițiale  

Prevederi 
Încasări/ 

Plăți 
efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale  

% din 
prevederi 

definitive definitive 

  1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 3.814 9.798 9.808 257,2 100,1 

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

373 480 586 157,1 122,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  462 453 432 93,5 95,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 1.259 1.850 1.831 145,4 99,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației publice 1.720 7.015 6.959 404,6 99,2 

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) 

3.984 9.968 9.574 240,3 96,0 

1.Cheltuieli de personal 1.429 1.742 1.714 119,9 98,4 

2.Bunuri şi servicii  501 657 473 94,0 72,0 

3. Dobânzi 
- - - - - 

4. Subvenţii 
- - - - - 

5. Fonduri de rezervă 
- - - - - 

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

7. Alte transferuri 9 9 7 77,8 77,8 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile - - - - - 

9. Asistență socială 151 183 157 104,0 85,8 

10. Alte cheltuieli 20 26 26 130,0 100,0 

11.Cheltuieli de capital 1.874 7.351 7.197 384,0 97,0 

12. Operaţiuni financiare 
- - - - - 

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

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -170 -170 234   

  
4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Grințieș - activitatea proprie - 102 451 

2.Ordonatorul terțiar din subordine – Şcoala 
Gimnazială ”Constantin Panţiru” Grințieș 

- - - 

Total sume  - 102 451 
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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   

 

 

- 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor 
de management și 
control intern 

- Neinregistrarea in evidenta contabila si tehnico-operativa a 
unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al UAT 

 
- Neconcordanțe între Drepturile constatate de încasat (lista de 

rămășiță la 31.12.2016) și datele din balanța de verificare 
(soldul contului 464 ”Creanțe ale bugetului local” 

 

199 
 
 

247 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Nu au fost actualizate și implementate programele de 
dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial, 
controlului financiar preventiv propriu și auditului public intern 
 

- Nu a fost organizată activitatea de audit intern 
 

- 
 
 
 
- 

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

- Neaplicarea măsurilor de executare silită în totalitate, 
gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură 
fiscală 

 
- Nu a fost organizată şi efectuată inspecţia fiscală   

 

- Neîncasarea veniturilor din tariful de gestionare aferent 

Fondului cinegetic situat pe teritoriul comunei Grintieș 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

 

 

 

 

 
- Nerespectarea prevederilor legale privitoare la inventarierea 

patrimoniului 
 

- Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, 
premiilor şi a altor drepturi acordate funcţionarilor publici și 
personalului contractual.  
 

- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale - servicii 
medicale efectuate, care exced prevederilor legale care 
reglementează serviciile medicale profilactice detaliate în 
funcție de expunerea profesională la factorii de risc 
 

- Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără 
contraprestație (lucrări neexecutate în cantitatea facturată și 
plătită)  la obiectivul ”Reparații la infrastructura de prevenire 
și protecție împotriva inundațiilor din gabioane pe râul 
Bistricioara - zona Lunci, comuna Grințieș, județul Neamț” 

 
- Neîntocmirea strategiei anuale de achiziție publica si/sau a 

programului anual de achiziție publică în termen, în structurile 
legal aprobate 

 

 
- 
 
 

49 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

23 
5 
 
 
 
 
- 
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- Efectuarea unor cheltuieli de capital aferente unor lucrări de 
investiții înscrise în situațiile de lucrări fără a fi executate la 
obiectivul ”Modernizare drum comunal DC 152 Grințieș - 
Cabana Păltiniș, comuna Grințieș, județul Neamț” 

26 

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

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
                                                                    
 


